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Sermin, 1. marec 2019 

 
 
Zadeva: VABILO na ustanovni sestanek SKUPNE DELOVNE SKUPINE NR ŠKOCJANSKI ZATOK 
 
 
Spoštovani,  
 
v okviru projekta IMPRECO, ki ga DOPPS kot projektni partner izvaja v okviru programa INTERREG ADRION, 
vas vabimo na ustanovni sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki bo  
 

v ponedeljek, 11. marca 2019, s pričetkom ob 15.30 uri, 
v prostorih Centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 

 
Na sestanku vam bomo skladno s priloženim programom predstavili projekt IMPRECO, dosedanje rezultate 
projekta ter namen ustanovitve in načrt dela skupne delovne skupine. Sprejeli bomo organigram in 
poslovnik skupne delovne skupine ter njen načrt dela (okvirne vsebine in urnik naslednjih sestankov).  
 
Ker smo dosedanje rezultate že obširneje predstavili na delavnici za lokalne deležnike dne 28. januarja 
2019, bo osrednja vsebinska diskusija tega sestanka na temo predlagane pilotne akcije projekta. Gradivo k 
tej točki ponovno prilagamo, v kolikor imate v zvezi s tem dodatne predloge ali komentarje, se 
priporočamo, da nam jih dostavite v pisni obliki po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si do vključno 7. 
marca 2019. Do istega termina in na isti naslov se priporočamo tudi za potrditev vaše udeležbe na sestanku. 
  
S prijaznimi pozdravi! 
 
 
 
Nataša Šalaja 
odgovorna oseba partnerja 
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PROGRAM  
 
ustanovnega sestanka 
SKUPNE DELOVNE SKUPINE  
NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK 
 
Kje: Naravni rezervat Škocjanski zatok – Center za obiskovalce,  
Sermin 50, Koper 
Kdaj: 11. marec 2019, s pričetkom ob 15.30 uri, predvideno trajanje: 2 uri 
 
 
 
 
Predlagan dnevni red sestanka: 
 

15.30 – 16.00 Prijava udeležencev, dobrodošlica ob kavi 

16.00 – 16.30 Predstavitev projekta IMPRECO in namena ustanovitve Skupne delovne skupine s 
predstavitvijo, dopolnitvami in sprejemom organigrama, poslovnika ter načrta 
dela Skupne delovne skupine (angl. Joint Task Force – JTF) 

16.30 – 17.00 Predstavitev in potrditev dosedanjih rezultatov projekta s področja 
biodiverzitete, ekosistemskih storitev in izbora deležnikov 

17.00 – 17.30 Predstavitev predloga pilotne akcije v NR Škocjanski zatok s predhodnimi 
analizami in podlagami (Izboljšanje razumevanja in izkušenj obiskovalcev pri 
spoznavanju in doživljanju narave v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok ob 
izzivih, ki jih ima naravni rezervat v urbanem okolju), dodatni predlogi 
deležnikov, vsebinska diskusija 

 
 
 
 


