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1. UVOD
Načrt izgradnje zmogljivosti in dogodki usposabljanja, ki se izvajajo v okviru projekta,
temeljijo na smernicah in ukrepih, ki jih predlagajo naslednje reference:






UNFCCC capacity building framework in Action for Climate Empowerment (ACE),
UNFCCC;
Agenda 2030 Združenih Narodov za trajnostni razvoj;
Evropski zeleni dogovor (EU Green Deal) - (2019);
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 "Vrnimo naravo v naša
življenja" (2020);
Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam Oblikovanje Evrope,
odporne proti podnebnim spremembam (2021);

Ta dokument predstavlja vsebino izobraževalnih dogodkov, ki so opredeljeni hkrati s
projektnimi aktivnostmi in analizo krepitve zmogljivosti, ki jo je partnerstvo izvedlo na
svojih študijskih območjih.
Aktivnost je bila izvedena z organizacijo skupno 3 izobraževalnih dni, zadnji pa je bil
izveden skupaj z italijanskim in slovenskim partnerstvom in deležniki.
Zaradi izrednih zdravstvenih razmer so vsa srečanja potekala prek spleta.
Uporabljene platforme so bile: zoom, google-meet in webex.
Vsak dogodek je potekal v maternem jeziku z izjemo skupne prireditve, ki je potekala
v italijanskem/slovenskem/angleškem jeziku.
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2. DEŽELA VENETO (DEŽELA VENETO, UNIVERZA V PADOVI) – ITALIJA
Načrtovani dogodki so bili organizirani po naslednjem koledarju:

Datum

Shema tečaja

Dejavnost

Viri in
opomb
e

Program:
Cilj je informirati deležnike o ciljih projekta s
spodbujanjem
njihovega
sodelovanja
v
aktivnostih.
Izmenjali si bomo prve rezultate projekta ECOSMART,
ki
zadevajo
identifikacijo
30.11.2020 najpomembnejših ekosistemskih storitev, ki so
prisotne na treh obalnih območjih Natura 2000 v
deželi Veneto in smo jih preučevali v projektu
17.00 - 18.30 (Laguna Caorle - Izliv reke Tilment IT3250033;
Izliv reke Tilment IT3250040; Valle Vecchia Zumelle - Valli di Bibione, IT3250041) in njihov
odnos s trenutnimi podnebnimi spremembami.
Sledila bo razprava o prihodnjih priložnostih in
perspektivah projekta ECO-SMART

 Dejavnosti in cilji projekta EcoSmart
 Izmenjava prvih rezultatov o
identifikaciji ekosistemskih
storitev in njihovega odnosa s
trenutnimi podnebnimi
spremembami
 Razprava o priložnostih in
prihodnjih perspektivah projekta
Priloga 1:
Eco-Smart
povabilo

Program:
Cilj je predstavljati inovativno upravljavsko orodje s
katerim financiramo ukrepe za ohranjanje narave
16.12.2020 v kontekstu trenutnih podnebnih sprememb.

 Cilj in dejavnosti projekta EcoSmart

Obravnavali bomo strukturo, delovanje in potencial
modelov PES.
17.00 - 18.30
Zadeva bo obravnavana s konkretnim pristopom, da
bi ocenili, katere sheme PES so najučinkovitejše za
območja Natura 2000 na obali dežele Veneto, ki so
vključena v projekt.

 Plačila za modele ekosistemskih
storitev: struktura, delovanje in
potencial, s posebnim poudarkom
na obalnih območjih Natura 2000
v deželi Veneto

Datum: 31/12/2021

Priloga 2:
ppt
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Natančneje so navedene naslednje podrobnosti:
2.1- 1. dogodek: Ekosistemske storitve območij NATURA 2000 projekta ECOSMART: kritičnosti, priložnosti in perspektive

“Ekosistemske storitve območij NATURA 2000 projekta ECO-SMART:
kritičnosti, priložnosti in perspektive”

Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja

Teme, obravnavane na dogodku:
 Dejavnosti in cilji projekta Eco-Smart
 Izmenjava prvih rezultatov o identifikaciji ekosistemskih storitev in
njihovega odnosa s trenutnimi podnebnimi spremembami
 Razprava o priložnostih in prihodnjih perspektivah projekta Eco-Smart

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno




Zasebniki in lokalna skupnost
Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela,
ARPA, pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči,
proizvodne dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna
društva in športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine),
rekreacijski ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



seznanili bomo deležnike o ciljih projekta s spodbujanjem njihovega
sodelovanja v dejavnostih;



izmenjali si bomo prve rezultate projekta ECO-SMART, ki zadevajo
identifikacijo najpomembnejših ekosistemskih storitev, ki so prisotne
na treh obalnih območjih Natura 2000 v deželi Veneto in smo jih
preučevali v projektu (Laguna Caorle - Izliv reke Tilment, koda Natura
2000 IT3250033; Izliv reke Tilment koda IT3250040; Valle Vecchia Zumelle - Valli di Bibione, koda IT3250041) in njihov odnos s
trenutnimi podnebnimi spremembami.



razpravljali bomo o prihodnjih priložnostih in možnostih projekta ECOSMART z deležniki.

Cilji dogodka
usposabljanja
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2.2 - 2. dogodek: Izboljšanje območij NATURA 2000 v okviru projekta ECO-SMART:
Plačila za modele ekosistemskih storitev

Naslov in opis
načrtovanega
dogodka
usposabljanja
(DEJ9)

“Izboljšanje območij NATURA 2000 v okviru projekta ECO-SMART: Plačila za
modele ekosistemskih storitev”

Teme, obravnavane na dogodku:
 Cilj in dejavnosti projekta Eco-Smart
 Plačila za modele ekosistemskih storitev: struktura, delovanje in potencial, s
posebnim poudarkom na obalnih območjih Natura 2000 v deželi Veneto

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021




Zasebniki in lokalna skupnost
Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela, ARPA,
pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči, proizvodne
dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna društva in
športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine), rekreacijski
ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Razumejo rezultate zgodnje faze projekta.



Poznajo plačilne ekosistemske storitve, ki so prisotne na referenčnem
mestu
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3. FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA (OBČINA TRŽIČ) - ITALIJA
Načrtovani dogodki so bili organizirani po naslednjem koledarju:

Datum

Dejavnost

Shema tečaja

Viri in opombe

Program
Dogodek je namenjen lokalni skupnosti z
namenom, da jo seznanimo o temah, ki jih
pokriva projekt ECO-SMART, predstavljeni
so glavni habitati in vrste morskega in
kopenskega okolja, ki so značilne za
09.12.2020
območje Natura 2000 »Cavana v Tržiču«.
Opisana je ranljivost habitatov za
17.00 - 18.30 podnebne spremembe. Nazadnje je
oddelek
namenjen
preučevanju
ekosistemskih storitev, ki so značilne za
morske habitate

 Območje Cavana v Tržiču:
uvod
 Kopenski in morski
habitati in vrste, njihova
ranljivost za podnebne
spremembe
 Morske ekosistemske
storitve

Priloga 1: povabilo
Priloga 2: ppt

 Ekosistemske storitve
morja in morskih travišč

Program
15.12.2020
15.00 - 18.30

Datum: 31/12/2021

Na dogodku bomo predstavili nekatere
dobre prakse upravljanja habitatov in vrst
morskih in kopenskih okolij, v katere so
bili vključeni lokalni deležniki. Ostalo bo
dovolj časa za razpravo z deležniki in
predstavitev njihovih predlogov

Dobre prakse
upravljanja habitatov
in vrst morskih in
kopenskih okolij

Priloga 1: povabilo
Priloga 2: ppt
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Natančneje so navedene naslednje podrobnosti:
3.1 -1. dogodek: Klimatske spremembe in ranljivost območja Cavana v Tržiču

“Klimatske spremembe in ranljivost območja Cavana v Tržiču”

Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja (DEJ9)

Teme, obravnavane na dogodku:
 Območje Cavana v Tržiču: uvod
 Kopenski in morski habitati in vrste, njihova ranljivost za podnebne
spremembe
 Morske ekosistemske storitve
 Ekosistemske storitve morja in morskih travišč

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021




Zasebniki in lokalna skupnost
Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela, ARPA,
pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči, proizvodne
dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna društva
in športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine), rekreacijski
ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Spoznati cilje, vključena območja in postopek, ki je bil uporabljen v
projektu.
Pridobiti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah in shemah PES
območij
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3.2 - 2. dogodek: Upravljanje ranljivosti z ustvarjanjem sinergij

Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja (DEJ9)

“Upravljanje ranljivosti z ustvarjanjem sinergij”
Teme, obravnavane na dogodku:


Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021

Dobre prakse upravljanja habitatov in vrst morskih in kopenskih okolij




Zasebniki in lokalna skupnost
Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela, ARPA,
pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči,
proizvodne dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna društva
in športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine),
rekreacijski ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Spoznati cilje, vključena območja in postopek, ki je bil uporabljen v
projektu.
Pridobiti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah in shemah PES
območij
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4. KOPER (ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER (ZRS)/ REGIONALNI
RAZVOJNI CENTER KOPER RCC) SLOVENIJA
Načrtovani dogodki so bili organizirani po naslednjem koledarju:
Datum

Dejavnost

Shema tečaja

Viri in
opombe

Program

Dogodek je namenjen lokalni
skupnosti z namenom, da jo
15.12.2020 seznanimo o temah, ki jih pokriva
projekt ECO-SMART, zlasti o
17.00 -18.30
ekosistemskih storitvah in njihovi
oceni z različnih zornih kotov.



Predstavitev projekta ECO-SMART

Priloga1apovabilo



Sodelovanje z lokalnimi deležniki in
komunikacijske aktivnosti.

Priloga1bpovzetek



Ekosistemi in ekosistemske storitve



Uporaba konceptov, ki so povezani z
ekosistemskimi storitvami v turističnem
sektorju



Ekonosmko vrednotenje ekosistemskih
storitev

Priloga1cppt1, ppt2,
ppt3

Program

12.01.2021
14.00 -16.00

Dogodek je namenjen lokalni
skupnosti z namenom, da jo
seznanimo o temah, ki jih pokriva
projekt ECO-SMART.
Na seminarju bodo predstavljeni
predvsem
vplivi
podnebnih
sprememb na morske in obalne
ekosisteme.

Datum: 31/12/2021

 Predstavitev projekta ECO-SMART

Priloga
2a- povabilo

 Sodelovanje z lokalnimi deležniki in
komunikacijske aktivnosti.

Priloga2bpovzetek

 Vpliv podnebnih sprememb na obalne in
morske ekosisteme

Priloga 2c
ppt
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Natančneje so navedene naslednje podrobnosti:
4.1 -1. dogodek: Vrednotenje ekosistemskih storitev
“Vrednotenje ekosistemskih storitev”

Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja (DEJ9)

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021

Namen predlaganega dogodka je vključevati glavne lokalne akterje in
deležnike, ki so vključeni v študijsko območje Naravnega rezervata Škocjanski
zatok – Val Stagnon, ter jih seznanjati z aktivnostmi projekta, zlasti na področju
ekosistemskih storitev in njihovega vrednotenja.
Teme, obravnavane na dogodku:


Predstavitev projekta ECO-SMART;



Sodelovanje z lokalnimi deležniki in komunikacijske dejavnosti;



Ekosistemi in ekosistemske storitve;



Uporaba konceptov, ki so povezani z ekosistemskimi storitvami v
turističnem sektorju;



Ekonosmko vrednotenje ekosistemskih storitev.



Zasebniki in lokalna skupnost



Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela, ARPA,
pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči, proizvodne
dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna društva in
športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine), rekreacijski
ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Spoznati cilje, vključena območja in postopek, ki je bil uporabljen v
projektu.



Pridobiti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah in shemah PES
območij.
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4.2 - 2. dogodek: Podnebne spremembe in ekosistemi

“Podnebne spremembe in ekosistemi”

Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja (DEJ9)

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021

Dogodek je namenjen lokalni skupnosti z namenom, da jo seznanimo o temah,
ki jih pokriva projekt ECO-SMART.
Na seminarju bodo predstavljeni predvsem vplivi podnebnih sprememb na
morske in obalne ekosisteme. Teme, obravnavane na dogodku:


Predstavitev projekta ECO-SMART



Sodelovanje z lokalnimi deležniki in komunikacijske dejavnosti;



Vpliv podnebnih sprememb na obalne in morske ekosisteme.




Zasebniki in lokalna skupnost
Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela, ARPA,
pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči, proizvodne
dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna društva
in športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine), rekreacijski
ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Spoznajo cilje, vključena območja in postopek, ki je bil uporabljen v
projektu.



Pridobijo osnovne informacije o podnebnih spremembah in njihov vpliv
na ekosisteme.
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5. SKUPNI DOGODEK USPOSABLJANJA (DEJ9)
Zaključni dogodek je bil organiziran po naslednjem koledarju:

Datum

Dejavnost

Shema tečaja

Viri in
opombe

Program:


20.01.2021
16.00 - 18.00

Na dogodku bodo predstavljeni
rezultati opravljenih analiz ranljivosti, 
identifikacije
in
kvantifikacije
ekosistemov v pilotnih območjih
projekta, iz katerih bo realiziran 
model PES za obvladovanje podnebnih
sprememb v območjih Natura 2000.




Datum: 31/12/2021

Nov model za upravljanje
podnebja v območjih NATURA
2000;
Analiza treh pilotnih območij v
deželi Veneto;
Analiza pilotnega območja
"Cavana v Tržiču";

Priloga 1: povabilo
Priloga 2: ppt

Analiza pilotnega območja
"Naravni rezervat Škocjanski
zatok – Val Stagnon”;
Zaključki
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5.1 - 3. skupni dogodek: “ECO-SMART: Pilotna območja projekta Natura 2000,
ranljivosti, ekosistemske storitve, metodološka analiza in rezultati ”
Naslov in opis
načrtovanega dogodka
usposabljanja (DEJ9)

“ECO-SMART: Pilotna območja projekta Natura 2000,
ekosistemske storitve, metodološka analiza in rezultati”

ranljivosti,

Vsak partner poroča o rezultatih, ki so bili pridobljeni s študijo, ki je bila
izvedena na njihovem študijskem območju v skladu z zgornjim programom.
Na koncu dogodka bo predlagan končni vprašalnik za krepitev zmogljivosti.

Deležniki, ki jim je
usposabljanje
namenjeno

Cilji dogodka
usposabljanja

Datum: 31/12/2021



Zasebniki in lokalna skupnost



Lokalne oblasti



Institucije/zakonodajalci: organ za porečje, pokrajina, dežela,
ARPA, pristaniška uprava



Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge



Združenja/nevladne organizacije, povezane z okoljem



Proizvodni sektor: proizvajalci agroživilskega sektorja, ribiči,
proizvodne dejavnosti



Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci



Sektor izobraževanja/znanosti: šole, univerze, raziskovalni centri



Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna
društva in športniki, izletniška plovba (posamezni čolnarji, marine),
rekreacijski ribolov, pohodniki, opazovalci ptic, foto klubi, drugo



Seznanijo se podrobneje s postopkom, ki je bil sprejet v projektu.



Razumejo rezultate zgodnje faze projekta.



Poznajo ekosistemske storitve, ki so prisotne na referenčnem mestu



Spoznajo PES, ki so bili identificirani in ki bodo simulirani
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