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Sermin, 10. april 2019 

 
 
Zadeva: VABILO na 2. 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 2. sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki bo  
 

v četrtek, 25. aprila 2019, s pričetkom ob 15.30 uri, 
v prostorih Centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 

 
Na sestanku se bomo skladno s priloženim programom posvetili zemljevidom občutljivosti, repozitoriju 
dobrih praks projekta IMPRECO in končnemu predlogu pilotne akcije projekta skupaj z monitoringom in 
evalvacijo v okviru spremljanja uspešnosti pilotne akcije.  
 
Na ta način vam bomo lahko predstavili še več rezultatov projekta in omogočili boljše vključevanje v 
ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov in njihovih storitev, kar je podlaga za razvoj in testiranje 
vključujočega in celovitega sistema upravljanja projektnih območij v okviru projekta IMPRECO. 
 
Prosim, da vašo udeležbo potrdite po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si ali po telefonu na številko 
051/680-442 do vključno 19. aprila 2019.  
 
S prijaznimi pozdravi! 
 
 
 
Bojana Lipej 
vodja skupne delovne skupine 
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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: 25. april 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 Pregled in potrditev zemljevidov občutljivosti 

16.30 – 16.45 Seznanitev deležnikov s projektnim repozitorijem dobrih praks 

16.45 – 17.30 Predstavitev in potrditev končnega predloga in načrta za izvedbo pilotne akcije v 
NR Škocjanski zatok, skupaj z monitoringom in evalvacijo v okviru spremljanja 
uspešnosti pilotne akcije, vsebinska diskusija 

 
 
 
 


