
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo deležnikom na strokovno ekskurzijo na Kreto (Grčija) v okviru projekta IMPRECO – Skupne 

strategije in dobre prakse za izboljšanje ohranjanja ekosistemske celovitosti in storitev na transnacionalnem 

nivoju (Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity 

and services), financiranega v okviru programa Interreg ADRION  

 

Spoštovani,  

 

na podlagi večletnega sodelovanja z DOPPS pri upravljanju Naravnega rezervata Škocjanski zatok vas 

vabimo, da se udeležite strokovne ekskurzije na Kreto z namenom podpore projektnemu partnerju DOPPS 

pri zbiranju in analizi podatkov, potrebnih za določitev in prenos dobrih praks upravljanja ekosistemov in 

ekosistemskih storitev v okviru projekta IMPRECO.  

 

Druga strokovna ekskurzija v okviru projekta IMPRECO bo potekala od 27. do 28. septembra 2018 na grških 

projektnih območjih projekta Impreco, ki so v severo-vzhodnem delu Krete, in sicer predvidoma:  

 v četrtek, 27. september 2018 – gozd Vai Plam, peščena obala Chryssi Ammos, psevdostepe, staro 

mesto Itanos z mokriščem, soteske in skalni habitati, polotok Sideros  

 v petek, 28. september 2018 – nižavje Palaikastro, mokrišči Kouremenos in Hiona, vinogradi in oljčniki 

pri samostanu Toplou 

 

Na podlagi določil projekta bo DOPPS deležnikoma, ki se bosta udeležila ekskurzije, povrnil dejanske stroške 

poti, namestitve in prehrane (v kolikor ta ne bo organizirana s strani gostujočega partnerja Regija Kreta) za 

drugo strokovno ekskurzijo. Prijavite se lahko do 7. septembra 2018, s tem da nam pošljete izpolnjen “obrazec 



   

  

za prijavo s pogoji sodelovanja”. Sodelovanje v drugem sklopu je omejeno na 2 deležnika, prijava je možna do 

zapolnitve mest na podlagi pravočasno prispelih izpolnjenih obrazcev. Dva predstavnika iste organizacije lahko 

sodelujeta v primeru, da s strani drugih ni interesa. V kolikor bosta mesti zapolnjeni pred razpisanim 

datumom, vas bomo o tem obvestili.  

 

Na kratko o projektu IMPRECO 

Glavni cilj projekta je povečati ohranjanje ekosistemskih storitev in se soočiti z njihovo ranljivostjo s krepitvijo 

potencialov zavarovanih območij na področju biotske pestrosti in ohranjanja ekosistemov s pomočjo 

transnacionalnega sodelovanja. Projektni partnerji se dnevno soočamo z izzivi ohranjanja ekosistemov: odnosi 

med ekosistemi in socio-ekonomskimi sistemi se večinoma kažejo v obliki tokov koristi od ekosistemov v 

socio-ekonomske sisteme in v obliki pritiskov na ekosisteme s strani socio-ekonomskih sistemov. Človeški in 

naravni pritiski spodkopavajo viabilnost ekosistemov in njihovo sposobnost za zagotavljanje osnovnih 

življenjskih pogojev za lokalno prebivalstvo. Skupni izziv projekta je na eni strani ohranjati, povečevati oziroma 

obnavljati ekosisteme in njihove funkcije ter jih na drugi strani vključevati v lokalne razvojne načrte. Projekt 

naslavlja te skupne izzive skozi ekosistemske storitve, a z inovativnim pristopom. Aktivirati želimo potenciale 

zavarovanih območij kot laboratorijev za preverjanje inovativnih ukrepov ohranjanja ekosistemov in širiti 

rezultate na sosednja območja. Učinkovito ohranjanje ekosistemov zahteva celovit pristop: z združevanjem 

prizadevanj na lokalnem nivoju, ki zahteva vključevanje upravljavcev, javnih ustanov, civilne družbe, 

akademskega sektorja, gospodarstva hkrati pa z izmenjavo izkušenj na mednarodnem nivoju, saj so ekosistemi 

medsebojno povezani in soodvisni, pritiski nanje pa presegajo lokalni nivo.  

Kot rezultat projekta bo oblikovana mednarodna mreža zavarovanih območij in njihovih deležnikov, ki bodo 

delovali na podlagi skupne strategije za upravljanje in ohranjanje ekosistemov ter nabora temu namenjenih 

inovativnih ukrepov. Na podlagi aktivne udeležbe v projektu in povečanjem vključevanja lokalnih akterjev v 

upravljanje ekosistemov, se bodo povečali prednost in sposobnosti le-teh za odpravo groženj in učinkovito 

uporabo ukrepov za upravljanje in ohranjanje ekosistemov.  

V okviru projekta IMPRECO je predvidena izvedba sedmih strokovnih ekskurzij na projektna območja: od teh 

so tri območja v Italiji, in po eno v Sloveniji, na Hrvaškem, v Albaniji in v Grčiji (Kreta). Strokovne ekskurzije so 

namenjene izmenjavi in širjenju izkušenj in dobrih praks s področja upravljanja ekosistemov in ekosistemskih 

storitev. Na strokovne ekskurzije so povabljeni tudi lokalni deležniki projektnih območij, v tem primeru 

Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je projektno območje v Sloveniji. Njihova naloga je v sodelovanju z 

upravljavcem zbrati podatke z drugih območij in pripraviti analizo prednosti in slabosti, sistema upravljanja 

posameznega območja, ukrepov za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemov ter njihovih storitev.  


