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 Priročnik je BREZPLAČEN  
in na voljo na spodnjih povezavah. 
 
SPLETNA OBLIKA (PDF) je dostopna na povezavi 

 

V kolikor pa bi želeli brezplačno prejeti tudi 
TISKANO VERZIJO PRIROČNIKA, vas prosimo, da 
nam sporočite vaš naslov. 
 

Vaše osebne podatke zbrane prek spletne 
prijavnice zbira in obdeluje UIRS izključno za 
pošiljanje brezplačnega priročnika na vaš 
izbrani naslov. 
 

 

   
Priročnik je zaključno gradivo programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za 

spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva (VEN ZA ZDRAVJE), ki ga je je v okviru razpisa na področju prehrane 

in telesne dejavnosti za zdravje za obdobje 2017—2019 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj 

»Dober tek Slovenija« za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Gre za prvi slovenski celostni pristop povezovanja 

področij prostorskega načrtovanja in javnega zdravja, ki posebno skrb namenja ustvarjanju okolja, ki spodbuja 

telesno dejavnost za vse skupine prebivalstva. Njegov namen je utemeljiti pomen in možnosti povezovanja 

vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstaviti relevantne vidike načrtovanja 

ustreznih in privlačnih okolij za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij. Priročnik obsega celovit 

pregled obravnavane tematike, od oblikovane vizije v dokumentih in resolucijah do izsledkov raziskav o zdravju 

prebivalstva v povezavi s telesno dejavnostjo in zelenimi površinami, o potrebah ljudi in vrstah telesne 

dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje zdravja, o zelenih površinah mest in naselij, njihovi pojavnosti in funkcijah 

ter njihovem načrtovanju za doseganje ustrezne kakovosti. Poseben poudarek je na priporočilih za zagotavljanje 

kakovosti načrtovanja zelenih površin za strokovnjake na področju načrtovanja prostora in za občine. 
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1. ponatis je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje v okviru programa (VEN ZA ZDRAVJE 2) na področju prehrane in telesne 
dejavnosti za zdravje do 2022, ki je del prizadevanj »Dober tek Slovenija« za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

http://www.uirs.si/pub/Ven_za_zdravje_jan_20_splet.pdf
https://forms.gle/RocB5cvZQ1zeKF8TA

