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1. UVOD
Republika Slovenija se je z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti – CBD
(Ur.l. RS_MP, št. 7/96) zavezala izpolnjevati obveznosti, ki iz nje izhajajo. Na podlagi 6. člena
konvencije, so njene pogodbenice dolžne, v skladu s svojimi posebnim pogoji in sposobnostmi,
razvijati državne strategije, načrte in programe za ohranitev in trajnostno uporabo biološke
raznovrstnosti ali v ta namen prilagoditi že obstoječe strategije, načrte ali programe, iz katerih so
med drugim vidni ukrepi, določeni s konvencijo.
Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji konvencije, za njeno izvajanje v Republiki Sloveniji skrbi
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). Vlada RS je 20. decembra 2001 sprejela Strategijo
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, ki se je iztekla z letom 2011. V letu 2012 je bila
opravljena obsežna analiza doseganja ciljev strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.
Za potrebe izdelave nove Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti (SOBR) je MKO naročilo
izdelave Strokovnih podlag za strategijo in akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti za
obdobje 2015 – 2025. V sklopu izdelave strokovnih podlag je bilo 4. 6. 2014 izvedeno uvodno
srečanje, 2. 7. 2014 pa 1. delavnica.
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2. POROČILO Z UVODNEGA SREČANJA
Uvodno srečanje je potekalo 4. 6. 2014 od 9h do 13h v veliki dvorani ARSO, Vojkova 1b,
Ljubljana.
2.1 Priprava na uvodno srečanje in identifikacija deležnikov
Na uvodnem sestanku (17. 4. 2014) smo oblikovali delovno skupino, ki bo skrbela za izvedbo
projekta:
- mag. Robert Bolješić, MKO, Sektor za ohranjanje narave;
-

dr. Katarina Groznik Zeiler, MKO, Sektor za ohranjanje narave;

-

Primož Glogovčan, Zavod RS za varstvo narave;

-

Nataša Zupančič, Ipsum, okoljske investicije, d.o.o..

Prva naloga delovne skupine je bila identifikacija deležnikov. Časovnica, ki je bila dogovorjena na
uvodnem sestanku:
april 2014: izvede se identifikacija deležnikov in izdelal načrt za njihovo vključevanje v
proces;
maj 2014 (predvidoma zadnji teden): izvede se predstavitev projekta deležnikom (izvedeno
4.6.2014)
maj – junij 2014: priprava gradiva za 1. delavnico
junij 2014: organizacija in priprava gradiva za 1. delavnico ter vodenje delavnice z
deležniki. Predviden termin za izvedbo delavnice je najkasneje do 27. junija (izvedeno
2.7.2014);
julij - avgust 2014: obdelava rezultatov delavnice. Sodelovanje in usklajevanje z deležniki
(sestanki in komunikacija). Priprava gradiva za delavnico v septembru;
september 2014: v 1. polovici meseca se izpelje 2. delavnica z deležniki;
september 2014: obdelava rezultatov delavnic. Sodelovanje in usklajevanje z deležniki
(sestanki in komunikacija);
oktober 2014: Priprava besedila strokovnih podlag in urejanje dokumenta.
V aprilu smo v okviru delovne skupine identificirali deležnike. Pri njihovi izbiri nas je vodila misel,
da želimo v proces nastajanja SOBR vključiti čim več služb, organizacij in posameznikov, ki se pri
svojem strokovnem delu srečujejo z biotsko raznovrstnostjo. Menino, da bo zgodnje vključevanje v
proces izdelave in sprejemanja dokumenta SOBR pripomoglo k širšem razumevanju in
uresničevanju načel biotske raznovrstnosti.. SOBR bo tako na dolgi rok imela več možnosti za
uspešno implementacijo. Seznam identificiranih deležnikov prilagamo v Prilogi 1.
2.2 Potek uvodnega srečanja
Uvodno srečanje je potekalo, 4. 6. 2014, od 9h do 13h, v veliki predavalnici ARSO, Vojkova 1b,
Ljubljana. Seznam udeležencev prilagamo v Prilogi 2.
Program srečanja je bil naslednji:
-

Otvoritveni nagovor: dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za ohranjanje narave, MKO;
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-

Globalni cilji in EU cilji ohranjanja biotske raznovrstnosti do leta 2020: predstavitev mag.
Roberta Bolješića, Sektor za ohranjanje narave, MKO;

-

Rezultat analize doseganja ciljev pretekle Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti:
predstavitev dr. Katarine Groznik Zeiler, Sektor za ohranjanje narave, MKO;

-

Izvedba projekta priprave strokovnih podlag za novo Strategijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti: predstavitev Nataše Zupančič, Ipsum, d.o.o.;

-

Delavnica/posvet in razprava na temo ključnih problemov in ciljev ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

V delu srečanja, ki je bil namenjen razpravi o ključnih problemih in ciljih ohranjanja biotske
raznovrstnosti, smo udeležence razdelili v tri skupine. Vsaka je dobila svojega moderatorja, ki je
predstavil nekaj izbranih globalnih strateških ciljev. Gradivo, ki so ga udeleženci prejeli prilagamo
v Prilogi 3. Razprava v okviru skupine je potekala okoli pol ure, nato so se moderatorji skupin
zamenjali. Postopek predstavitve novih izbranih ciljev in razprave se je tako še dvakrat ponovil, da
so udeleženci srečanja obdelali vse globalne strateške cilje.
2.3 Rezultati uvodnega srečanja
Za razpravo smo udeležence prosili, da odgovorijo na 4 vprašanja:
- Kateri cilj je po vaše najbolj aktualen in zakaj?
-

Kje vidite težave za doseganje ciljev?

-

Kje vidite rešitve za doseganje ciljev?

-

Kje vidite možne povezave, da bi se ti cilji uresničili?

Iz razprave, ki je sledila so, udeleženci predstavili ključne probleme pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti v Sloveniji. Rezultat razprav in ključne probleme smo zbrali in jih prilagamo v
Prilogi 4. Prav tako smo povzetke razprave z uvodnega srečanja 11. 6. 2014 poslali udeležencem
delavnice.
Na podlagi uvodnega srečanja smo oblikovali 13 nacionalnih ciljev, kot podlago za prvo
delavnico:
Cilj 1: Do 2025 bo znanje o biotski raznovrstnosti splošno dostopno družbi, ljudje se bodo zavedali njenega
ključnega pomena za življenje in aktivno sodelovali pri njenem ohranjanju in vzdrževanju.
Cilj 2: Najpozneje do 2020 bodo vrednote biotske raznovrstnosti vključene v državne in lokalne strategije vseh
sektorjev ter v procese načrtovanja in odločanja. Do leta 2025 bodo vsi sektorji oblikovali in izvajali ukrepe za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Cilj 3: Najpozneje do leta 2020 bodo spodbude in subvencije, ki škodujejo biotski raznovrstnosti prepoznane in
odpravljene. Kjer je mogoče se bodo oblikovale pozitivne spodbude za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Cilj 4: Do leta 2025 se bo izginjanje evropsko pomembnih habitatnih tipov znižalo vsaj za polovico oziroma,
kjer je možno, skoraj na nič. Njihovo propadanje in drobljenje se bo znatno zmanjšalo.
Cilj 5: Do leta 2025 se bodo kmetijska in akvakulturna območja upravljala trajnostno in sonaravno, tako da bo
zagotovljeno ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Cilj 6: Do leta 2016 se bodo določile invazivne tujerodne vrste in njihove poti vnosa ter se razvrstile po
prednosti. Prednostne vrste bodo obvladane ali iztrebljene in vzpostavili se bodo ukrepi za obvladovanje poti
vnosa, tako da se preprečita njihov vnos in naselitev.
Cilj 7: Do leta 2025 se bodo čim bolj zmanjšali antropogeni pritiski na ranljive ekosisteme, na katere vplivajo
podnebne spremembe, tako da se bosta ohranila njihova celovitost in delovanje.
Cilj 8: Do leta 2020 se bo obstoječa varovana območja ohranjalo z učinkovitim in nepristransko upravljanim
ter dobro povezanim sistemom varovanih območij ter se jih vključilo v širše krajine.
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Cilj 9: Do leta 2025 bo preprečeno izumrtje znanih ogroženih vrst ter izboljšano in vzdrževano njihovo
ohranitveno stanje, vključno z gensko pestrostjo, zlasti tistih vrst, katerih številčnost je najbolj upadla.
Cilj 10: Do leta 2020 se bo ohranila genska raznovrstnost kulturnih rastlin ter gojenih in udomačenih živali ter
njihovih prostoživečih sorodnikov, vključno z drugimi vrstami s socialno-ekonomsko in kulturno vrednostjo,
ter oblikovale in izvedle strategije za zmanjšanje genske erozije in varstvo njihove genske raznovrstnosti.
Cilj 11: Do leta 2025 bodo ohranjeni in vzdrževani vsi ekosistemi, ki zagotavljajo ključne ekosistemske
storitve in prispevajo k zdravju in blaginji, ob upoštevanju potreb lokalnih prebivalcev.
Cilj 12: Do leta 2025 se bosta z ohranjanjem in obnavljanjem okrepila prožnost ekosistemov in prispevek
biotske raznovrstnosti k zalogam ogljika, vključno z obnovitvijo vsaj 15 % ekosistemov, ki niso v ugodnem
stanju.
Cilj 13: Do leta 2025 se bodo tradicionalno znanje, inovacije, znanstvena podlaga in tehnologije, povezani z
biotsko raznovrstnostjo, ob povečanju finančnih sredstev za učinkovito izvajanje strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti, upoštevali skladno z zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi obveznostmi, ter v celoti vključili
v izvajanje konvencije.
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3. POROČILO S PRVE DELAVNICE
Delavnica je potekala 2. 7. 2014 od 9h do 16h v veliki dvorani ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana. Na
delavnico so bili vabljeni deležniki, ki so bili identificirani pred uvodnim srečanjem. Seznam
prilagamo v Prilogi 5.
3.1 Priprava na prvo delavnico
V skladu z načrtom je bil namen 1. delavnice oblikovanje strateških ciljev na podlagi globalnih in
evropskih ciljev ter stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Analiza razprav
uvodnega srečanja je bila hkrati priprava gradiva za prvo delavnico. Pri pripravi gradiva smo
podrobno pregledali: Analizo doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v
Sloveniji (Kus Veenvliet, 2012), najrazličnejše dokumente (glej Seznam virov za pripravo gradiva v
Prilogi 6a), strategije držav podpisnic Konvencije, ki so bile sprejete po sprejetju Globalnih
strateških ciljev (ciljev iz Aichija) in gradivo iz uvodnega srečanja. Oblikovani so bili (zgoraj
našteti) predlogi nacionalnih ciljev, oblikovan pa je bil tudi predlog vizije za doseganje biotske
raznovrstnosti v Sloveniji.
Naslednji korak je bil oblikovanje predloga usmeritev za doseganje predlaganih ciljev, pri čemer
smo izhajali iz Analize. Zbrali ter prilagodili smo cilje in usmeritve iz stare Strategije, ki še niso bili
doseženi oz. je bila za njih podana ocena nezadostnega uresničevanja. Usmeritve so bile oblikovane
na podlagi 14 delovnih/tematskih področjih ter so se na njih navezovale (npr. gozdarstvo, ribištvo,
…). Po sestanku delovne skupine (30. 6. 2014) smo zbrane cilje in usmeritve pripisali posameznim
predlaganim nacionalnim ciljem in ne delovnim področjem, kot sprva (Priloga 6). Gradivo iz
Priloge 6 je bilo 30. 6. 2014 poslano prijavljenim udeležencem delavnice.
1.7.2014 nam je ZRSVN sporočil, da na delavnicah ne bo sodeloval. To je vključevalo tudi
Primoža Glogovčana, ki je bil kot predstavnik ZRSVN član delovne skupine. Podali so predloge na
predlagane cilje in usmeritve, ki so bili (in bodo v bodoče) v največji možni meri upoštevani.
3.2 Potek delavnice
Program 1. delavnice je bil sledeč:
-

Predstavitev osnutka Strokovnih podlag za Strategijo in Akcijski načrt ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji 2015 – 2025: Nataša Zupančič, Ipsum, d.o.o.;

-

Predstavitev delovnega gradiva (nacionalni cilji) in navodila za delo: Nataša Zupančič,
Ipsum, d.o.o.;

-

Razprava in oblikovanje vizije in ciljev nacionalne strategije;

-

Predstavitev delovnega gradiva (usmeritve) in navodila za delo: Nataša Zupančič, Ipsum,
d.o.o.;

-

Razprava in oblikovanje konkretnih usmeritev za doseganje ciljev nacionalne strategije.

V predstavitvi osnutka Strokovnih podlag za Strategijo in Akcijski načrt ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji 2015 – 2025 smo na kratko predstavili zakonski okvir oz. podlago za
pripravo novega strateškega dokumenta SOBR, projekt priprave strokovnih podlag za SOBR, potek
Ipsum, okoljske investicije d.o.o.
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projekta. V nadaljevanju smo predstavili izhodišča za 1. delavnico ter primer kako so k izdelavi
SOBR pristopile nekatere države. Konkretno smo predstavili primer Velike Britanije in Malte.
Predstavitvi je sledila razprava. V dopoldanskem delu smo se osredotočili na razpravo in
oblikovanje nacionalnih ciljev ohranjanja BR v Sloveniji, v popoldanskem delu pa na konkretne
usmeritve.
3.3 Rezultati delavnice
Udeleženci dopoldanskega dela so se strinjali, da je smiselno oblikovati krovne nacionalne cilje k
uresničevanju katerih se bo država zavezala s sprejetjem SOBR in akcijskega načrta. Vsak takšen
cilj naj ima podrobnejše cilje – poimenovali smo jih podrobni nacionalni cilji. Ko smo se dotaknili
razprave o viziji so se udeleženci strinjali, da je na tej stopnji mogoče še prezgodaj za dokončno
oblikovanje vizije. Vizijo bomo lažje oblikovali na koncu, ko bomo imeli že usklajene usmeritve in
ukrepe.
V popoldanskem delu smo razpravljali o konkretnejših usmeritvah.
Na podlagi prve delavnice smo oblikovali 4 krovne nacionalne cilje, 14 podrobnih nacionalnih
ciljev in nekaj usmeritev, ki so predstavljeni v Preglednici 1.

Ipsum, okoljske investicije d.o.o.
9

Prvo vmesno poročilo z uvodnega srečanja in prve delavnice za pripravo SOBR
Preglednica 1: Krovni nacionalni cilji in podrobni nacionalni cilji ter usmeritve.
Krovni nacionalni cilj
Podrobni nacionalni cilj
Usmeritve
Podrobni
nacionalni
cilj
1:
Do
leta
2025
se
bo
Širjenje urbaniziranih površin naj se prednostno umešča v opuščena in že pozidana območja.
Krovni nacionalni cilj A:
zmanjšalo izginjanje slovensko in evropsko
Zmanjševanje škodljivih učinkov prostorskih posegov na krajino s prostorskim načrtovanjem in
Vrstna, habitatna, krajinska
pomembnih habitatnih tipov in vrst, vključno z
nadzorom nad neželenimi oblikami razvoja.
in genska pestrost bo
gensko pestrostjo. Ugodno stanje habitatnih tipov
Priprava in izvajanje akcijskih programov za izboljšanje stanja ogroženih vrst.
se bo ohranjalo in izboljšalo, kjer je to mogoče.
ohranjena.
Ohranjati in po potrebi vzpostaviti ekološke povezave, ki omogočajo gensko izmenjavo med

Podrobni nacionalni cilj 2: Do leta 2025 se bodo
kmetijska, gozdna in akvakulturna območja
upravljala trajnostno in sonaravno.

Krovni nacionalni cilj B:
Znanje, razumevanje in
ozaveščenost o biotski
raznovrstnosti in njenem
pomenu se bo povečalo na
vseh ravneh družbe.

Podrobni nacionalni cilj 3: Do leta 2016 bodo
prepoznane invazivne tujerodne vrste in njihove
poti vnosa. Do leta 2025 bodo ITV obvladane ali
iztrebljene, ukrepi za obvladovanje poti vnosa pa
bodo vzpostavljeni.
Podrobni nacionalni cilj 4: Do leta 2020 bo
vzpostavljen program raziskovanja in spremljanja
stanja biotske raznovrstnosti.

Podrobni nacionalni cilj 5: Do leta 2025 bo biotska
raznovrstnost del obveznih vsebin formalnega
izobraževanja.
Podrobni nacionalni cilj 6: Do leta 2025 bo

populacijami.
Ohranjanje evropsko pomembnih habitatnih tipov.
Opredeliti habitatne tipe, ki jih je potrebno izboljšati oziroma ponovno vzpostaviti.
Dosegati cilje ohranjanja BR z ustreznimi instrumenti kmetijske politike.
Pri poseganju v gozd in razvoju dejavnosti na območju gozdov se upošteva trajnostno in sonaravno
gospodarjenje z gozdom.
Določiti posebej vredne habitate za živali gozdnega prostora oziroma ekocelice, z namenom
ohranjanja in povečevanja BR ter prilagoditi gospodarjenje z gozdovi njihovi vlogi.
Postopno prenehanje doseljevanja vseh lovnih vrst divjadi v naravo, vključno z zmanjševanjem števila
obor.
Trajnostna raba vrst, ki so predmet ribolova in nabiralništva vodnih organizmov.
Zagotoviti trajnostne oblike ribogojstva in poribljavanja v skladu z ekološkim stanjem posameznih
revirjev.
Oblikovati službo, ki bo skrbela za celotno problematiko ITV.
Pri vnašanju tujerodnih vrst in gensko spremenjenih organizmov, uvesti primerno varnostno zaščito,
zlasti pri gospodarskih panogah, kjer se dejavnosti izvajajo v naravnem okolju.
Okrepitev zmogljivosti ustreznih ustanov, ki sodelujejo pri ohranjanje BR, spodbujati odzivanje na
negativne trende ter okrepitev kadrov za nadzor.
Centralno koordinirati in voditi evidence o popisovanju (inventarizaciji) in spremljanju stanja biotske
raznovrstnosti ter podatke pregledno podajati.
Izpolnitev mednarodno primerljivega spremljanja stanja kazalcev BR, s poudarkom na kazalcih
trendov vrst.
Usposabljanje kadrov, ki bodo odgovorni za podajanje znanja o BR.
Vsebine BR se vključijo v vse učne načrte – od vrtcev do srednjih šol.
Poudarek pri spoznavanju BR naj bo v lokalnem okolju.
Vzpostavitev posredovalnice znanja.

Ipsum, okoljske investicije d.o.o.
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Krovni nacionalni cilj
Podrobni nacionalni cilj
Usmeritve
poskrbljeno za ustrezno informiranje javnosti o
pomenu biotske raznovrstnosti.

Podrobni nacionalni cilj 7: Do leta 2025 se bo
povečala promocija biotske raznovrstnosti in
nagrajevanje dobrih praks, ki jo podpirajo.

Krovni nacionalni cilj C: Za
ohranjanje biotske
raznovrstnosti bo zagotovljeno
interdisciplinarno
sodelovanje, medsektorsko
povezovanje in celosten
pristop.

Podrobni nacionalni cilj 8: Najpozneje do 2020
bodo vrednote biotske raznovrstnosti vključene v
državne in lokalne strategije ter v vse procese
odločanja.
Podrobni nacionalni cilj 9: Do leta 2020 se bodo
obstoječa varovana območja ohranjala z
učinkovitim upravljanjem in dobro povezanim
sistemom ter se vključevala v širšo krajino.
Podrobni nacionalni cilj 10: Do leta 2025 bodo
tradicionalna znanja, inovacije, znanstvene podlage
in tehnologije vključene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

Krovni nacionalni cilj D: Za
ohranjanje biotske
raznovrstnosti bodo
zagotovljeni okoljsko
stimulativni finančni tokovi.

Podrobni nacionalni cilj 11: Najpozneje do leta
2020 bodo spodbude in subvencije, ki škodujejo
biotski raznovrstnosti prepoznane in odpravljene.
Podrobni nacionalni cilj 12: Do leta 2025 bo
vzpostavljen sistem certificiranja izdelkov,
dejavnosti in storitev, ki podpirajo biotsko
raznovrstnost.
Podrobni nacionalni cilj 13: Do leta 2025 bodo
zagotovljeni stalni viri financiranja za raziskovalno
dejavnost, ki podpirajo ohranjanje in obnavljanje.
Podrobni nacionalni cilj 14: Do leta 2025 bodo
zagotovljeni stalni viri financiranja za programe in
projekte, ki podpirajo ohranjanje in obnavljanje
biotske raznovrstnosti.

Pri izobraževanju in povečevanju znanja in ozaveščenosti naj se v čim večji meri uporabi obstoječe
službe/mreže (načrtno vključevanje BR v programe izobraževanja/ozaveščanja).
Spremljanje javnega mnenja o BR in prilagajanje politik na podlagi dobljenih rezultatov.
Turizem naj se uporabi kot promotor in neformalni izobraževalec o BR.
Podpora različnim oblikam sodelovanja z in med podjetji ter nevladnimi organizacijami pri
ozaveščanju, izobraževanju, usposabljanju in drugih oblikah komuniciranja.
Promocija blagovnih znamk, ki podpirajo BR.
Nagrajevanje gospodarskih in družbenih akterjev za dosežke na področju ohranjanja BR (tekmovanja
za naravovarstvene ali okoljevarstvene nagrade).
Do leta 2025 bodo vse sektorske politike oblikovale in izvajale ukrepe za ohranjanje BR.
Vključevanje ciljev ohranjanja BR v vse vidike upravljanja z vodami, gozdom, kmetijskimi
površinami in gospodarjenja z energijo,
Vzpostavitev centralnega pregleda nad posegi – za lažje in učinkovitejše ugotavljanje kumulativnih
vplivov.
S spremljanjem stanja odkrivati negativne trende in prilagajati smernice.
V varovanih območjih usmerjati razvoj in spodbujati trajnostne modele rabe prostora.
Za obstoječa ZO brez upravljavcev, naj se čim prej določi koncesionarje.
Usposabljanje domačega prebivalstva za vodenje in izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju
BR na varovanih območjih.
Zastaviti in izvajati interdisciplinarni nacionalni program raziskovanja in spremljanja stanja biotske
raznovrstnosti.
Določiti prednostna področja raziskovanja.
Prepoznati in odpraviti škodljive spodbude in subvencije.
Spodbujanje ciljnih kmetijsko okoljskih podnebnih plačil, ki spodbujajo ohranjanje BR.
Vzpostavitev enotnega sistema certificiranja in spodbujanja razvoja blagovnih znamk, ki bodo enotne
za celo državo.
Raziskovalna dejavnost se bo financirala iz posebnih skladov in ne bo vezana izključno na projekte.
Pravična delitev dobičkov z zagotavljanjem sredstev za financiranje raziskovanja.
Ustanovitev sklada za financiranje projektov s področja BR.
Olajšanje pogojev za prijavo na projekte, optimizacija postopkov.
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Povzetek prve delavnice (Priloga 7) je bil 21.7.2014 poslan udeležencem prve delavnice, kot tudi
vsem prepoznanim deležnikom. Povzetek poleg krovnih nacionalnih, podrobnih nacionalnih ciljev
in usmeritev vsebuje tudi kratko razlago in opombe, ki so povzete iz razprave na delavnici. Namen
razlage je, da nudi vpogled v razpravo tistim, ki se prve delavnice niso udeležili ter da spodbudi
razmišljanje deležnikov.
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4. NADALJNJI KORAKI
Druga delavnica z deležniki je načrtovana za prvo polovico septembra. Na prvi delavnici se je
izpostavilo dejstvo, da ima veliko sektorjev sprejete strategije ali programe, ki se dotikajo tudi
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Tako je bila s strani udeležencev iz MKO, Direktorat za
kmetijstvo (Joži J. Cvelbar) dana ponudba, da na naslednji delavnici na kratko predstavijo nov
Program razvoja podeželja 2014-2020. S prošnjo za podobno predstavitev programov ali strategij se
bomo obrnili tudi na ostale sektorje (Direktorat za energetiko, Direktorat za turizem, …).
V vmesnem času bomo zbirali vsa mnenja deležnikov in jih upoštevali pri oblikovanju
konkretnejših usmeritev, kot podlago za drugo delavnico.
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