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Spoštovani,

vabim Vas k sodelovanju na 22. dopisni seji Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok. Razprava k vsem
trem točkam bo potekala dopisno po e-pošti.

Glasovanje bo potekalo do petka, 30.10.2020 do 12. ure. Prosimo, da vaše glasove posredujete na enaslov bojana.lipej@dopps.si do tega roka. V primeru, da v tem času ne boste glasovale, se šteje, da
predlagane sklepe zavračate.
Predlagani dnevni red dopisne seje:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 21. dopisne seje Odbora
2. Obravnava in potrditev dopolnitev Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok v
letu 2020 na podlagi spremembe izhodišč MOP z dne 1.10.2020

Odbor Naravnega rezervata Škocjanski zatok na 22. dopisni seji sprejme naslednja dva sklepa:
1. Odbor potrdi zapisnik 21. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
2. Odbor potrdi (z dogovorjenimi dopolnitvami) Letni program dela Naravnega rezervata Škocjanski
zatok (dopolnitev, oktober 2020).

Razprava k vsem trem točkam bo potekala dopisno po e-pošti (e-naslovi članic so na koncu dopisa v rubriki
»Vabljeni«). Vprašanja in komentarje bomo vpisali v gradivo v sledi spremembam oz. v obliki komentarja
na rob gradiva oziroma v celico v Excel preglednici.

Gradivo bomo med članicami odbora in s pomočjo upravljavca usklajevali do torka, 27.10.2020, do 15.
ure. Gradivo (vaše pripombe in vprašanja) pričakujemo najkasneje tega dne do 8. ure zjutraj na
elektronske naslove vseh članic in upravljavca. Prosimo, da iste ure sporočite tudi, če pripomb in vprašanj
na obravnavano gradivo nimate.
Upravljavec bo pojasnila in popravke k gradivu posredoval do srede, 28.10.2020, do 15. ure.
Vljudno vabljene k glasovanju!

dr. Marija Markeš, l.r.
predsednica Odbora

Vabljeni:
- dr. Marija Markeš (predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, predsednica Odbora), e-pošta:
marija.markes@gov.si, telefon 041 762 529
- mag. Barbara Vidmar (predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran), e-pošta:
barbara.vidmar@zrsvn.si
- ga. Zorka Sotlar (predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
jadranskih rek z morjem, Koper), e-pošta: zorka.sotlar@gov.si
- mag. Tjaša Babič (predstavnica Mestne občine Koper), e-pošta: tjasa.babic@koper.si
- ga. Andreja Poklar (predstavnica Mestne občine Koper), e-pošta: andreja.poklar@koper.si

