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Sermin, 11. december 2020 

 
 
Zadeva: VABILO na 5. 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 5. sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki bo potekal 
 
 

na daljavo, z uporabo spletnega orodja Zoom, 
v petek, 18. decembra 2020, s pričetkom ob 15.00 uri. 

 
 
Na sestanku bo skladno s priloženim programom najprej sledila potrditev Strategije za upravljanje in 
ohranjanje ekosistemov v obdobju 2021-2025 (S4ES), ki je bila predstavljena na prejšnjem sestanku (4. 
sestanek Skupne delovne skupine, 18.11.2020), sledila bo seznanitev z Ukrepi za ekosisteme (ang. 
Measures for EcoSystem-M4ES), kjer bodo določene metode za izbor in uporabo najboljših načinov 
upravljanja ES na podlagi lokalnih potreb in v zaključku sestanka pa informacije glede podpisa Dogovora 
med deležniki, ki so izrazili željo po pridružitvi. 
 
Prosim, da vašo udeležbo z informacijo o možnosti sodelovanja na daljavo potrdite po e-pošti na naslov 
bojana.lipej@dopps.si ali po telefonu na številko 051/680-442 do vključno 16. decembra 2020. Po prejetih 
prijavah vam bomo poslali povezavo in napotke za vstop na sestanek. 
 
 
S prijaznimi pozdravi! 
 
 
Bojana Lipej 
vodja skupne delovne skupine  

mailto:bojana.lipej@dopps.si
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PROGRAM  
 
sestanka 
SKUPNE DELOVNE SKUPINE  
NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK 
 
Kje: na daljavo, z uporabo spletnega orodja Zoom 
Kdaj: 18. december 2020, s pričetkom ob 15.00 uri, predvideno trajanje: 1.30 ura 
 
 
 
Predlagan dnevni red sestanka: 
 

15.00 – 15.05 Prihod udeležencev oz. prijava udeležencev na Zoom in pozdrav vodje delovne 
skupine 

15.05 – 15.15  Pregled in sprejem dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje 

15.15 – 15.30 Potrditev Strategije za upravljanje in ohranjanje ekosistemov v obdobju 2021-
2025, ki je bila obravnavana na 4. sestanku Skupne delovne skupine 

15.30 – 15.45 Seznanitev z Ukrepi za ekosisteme (ang. Measures for EcoSystem-M4ES), kjer 
bodo določene metode za izbor in uporabo najboljših načinov upravljanja ES na 
podlagi lokalnih potreb 

15.45 – 16.00 Dogovor med deležniki (Stakeholders' Protocol) – informacije glede izvedbe 
podpisa med deležniki, ki so izrazili željo po pridružitvi 

16.00 – 16.05 Seznanitev z zaključnim dogodkom projekta IMPRECO, ki je potekal 2.12.2020 

16.05 – 16.10 Vsebinska diskusija in vprašanja 

 


