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NOVICA / PRESS RELEASE 
 

Obvestilo o izvajanju mednarodnega projekta Vital Landscapes v Sloveniji:  

Produktivno varstvo in razvoj krajine Ljubljanskega barja  

Z letošnjim letom se v Sloveniji, konkretno na območju Ljubljanskega barja, intenzivirajo 

dejavnosti mednarodnega projekta Vital Landscapes. Od maja do oktobra bo organiziranih 

več dogodkov namenjenih razvoju dejavnosti in storitev, ki podpirajo varstvo in razvoj krajine 

Ljubljanskega barja. Namen projekta je na območju te izjemne krajine iskati razvojne 

priložnosti, ki so izvorno povezane s krajinskimi značilnostmi in naravnimi vrednotami 

območja in lahko zato prispevajo k dolgoročno vzdržni rabi prostora.  

Projekt Vital landscapes / Vitalne krajine je nastal na pobudo osmih projektnih partnerjev iz 

sedmih držav centralno evropske regije, s skupnim ciljem spodbuditi trajnostni razvoj na 

območjih kulturne krajine v srednji in vzhodni Evropi. Projekt, ki bo trajal do marca 2013, v 

večjem deležu financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa 

Centralna Evropa (www.central2013.eu). Slovenski projektni partner LUZ, d.d. pri izvajanju 

projekta sodeluje s Krajinskim parkom Ljubljansko barje (KP LB), Regionalno razvojno 

agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Turizmom Ljubljana in Ministrstvom za okolje 

in prostor, Ministrstvom za Kulturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Cilj projekta je ohranjanje kakovosti kulturne krajine v luči spoštovanja naravne in kulturne 

dediščine ob sočasnem upoštevanja razvojnih potencialov. Konkretno na Ljubljanskem barju 

pa je cilj iskanje možnosti za razvoj novih, okolju prijaznih kreativnih dejavnosti in produktov. 

Inovativni, lokalno pridelani ali predelani produkti bodo nastali v okviru serije petih različnih 

delavnic, izvedenih z zainteresiranimi lokalnimi deležniki. Delavnice bodo povezane z 

različnimi pomembnimi plastmi okolja Ljubljanskega barja, ki skupaj tvorijo posebnost in 

kakovost tega območja. Produkti z delavnic bodo pomemben nosilec sporočila o izjemnosti 

okolja v katerem bodo nastali in tudi spodbuda za iskanje čisto novih razvojnih priložnosti na 

Ljubljanskem barju in morda celo tudi v drugih podobnih izjemnih krajinah Slovenije. V času 

projekta se bodo sodelujoči na območju Ljubljanskega barja ukvarjali tudi s poenotenjem in 



  

povezanostjo lokalnih produktov, kot osnovo za razvoj prostorsko zaokrožene blagovne 

znamke.  

Razvoju projekta je možno slediti preko spletne strani (www.vital-landscapes.eu) in novic 

projekta, ki izhajajo v slovenskem in angleškem jeziku.  

Kontaktni osebi: 

Urška Kranjc, telefon: +386 (0)1 360 24 96, e-mail: urska.kranjc@luz.si 

mag. Maja Simoneti, telefon: +386 (0)1 360 24 27, e-mail: maja.simoneti@luz.si 

 

V okviru projekta je za letos že napovedanih več dogodkov: 

- 10. maj: delovno srečanje z nemškimi, avstrijskimi in madžarskimi projektnimi partnerji;  

- 11. maj: javna predstavitev projekta in tiskovna konferenca z ekskurzijo po območju 

Ljubljanskega barja 

- julij, avgust, september: organizacija petih delavnic, usmerjenih k razvijanju lokalnih 

produktov, povezanih z različnimi dejavnostmi: pridelava in predelava hrane, zelišč, življenje 

z vodo, možnosti za razvoj rekreacijske infrastrukture, etnološka in umetnostna aktualna 

praksa ipd. 

- 22., 23. september: mednarodna konferenca, z gosti iz tujine, predstavitev izvedenih 

dejavnosti projekta, mednarodne delavnice, organiziran izlet po Ljubljanskem barju in 

podobno. 
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