
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani!  
 
 
Razlitja nafte na morju imajo lahko velik vpliv tako na okolje, ljudi kot na morsko in obalno živalstvo 
ter rastlinstvo, še posebej so pri tem ogrožene ptice ter morski sesalci. Za 
ukrepanje ob takšnih nesrečah je potrebno imeti po
ob nesrečah na morju tudi ustrezno usposobljene ljudi, ki lahko prisko
primerih.  
 
Novoustanovljeni “Adriatic Training and Research Centre“
organiziral dvodnevno usposabljanje z naslovom
primeru onesnaženja z nafto in njenimi derivati
prostorih Morske biološke postaje (Nacionalni 
organizirano v sodelovanju z NIB, URSZR ni DOPPS

Izvedba usposabljanja je del aktivnosti
fight sea pollution of oil, toxic and 
s strokovnjaki Uprave RS za zaš
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Na usposabljanje bodo povabljeni predstavniki razli
gospodarskih in drugih organizacij ter raziskovalnih institucij
predstavnikov. 

Poglavitni namen in cilj usposabljanja
bodo lahko pomagali ustreznim strokovnim delavcem pri 
derivati, pri čiščenju zaoljenih ptic
med različnimi nevladnimi organizacijami
 
Usposabljanje je za udeležence brezpla
 
 
Podrobnejši program in prijavnica sta v prilogi.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Razlitja nafte na morju imajo lahko velik vpliv tako na okolje, ljudi kot na morsko in obalno živalstvo 
posebej so pri tem ogrožene ptice ter morski sesalci. Za č

čah je potrebno imeti poleg že izdelanega Načrta zaš
ah na morju tudi ustrezno usposobljene ljudi, ki lahko priskočijo na pomo

Adriatic Training and Research Centre“- ATRAC z Reke (Hrvaška) 
o usposabljanje z naslovom »Čiščenje morske obale in 

z nafto in njenimi derivati «. Potekalo bo od 25. do 2
prostorih Morske biološke postaje (Nacionalni inštitut za biologijo) v Piranu
organizirano v sodelovanju z NIB, URSZR ni DOPPS. 

ba usposabljanja je del aktivnosti IPA projekta »Strengthening common reaction capacity to 
fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic sea» HAZADR

Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) in Društva za opazovanje in 
evanje ptic Slovenije (DOPPS). 

povabljeni predstavniki različnih vladnih služb, nevladnih organizacij, 
gospodarskih in drugih organizacij ter raziskovalnih institucij. Skupno se 

usposabljanja je izobraziti in usposobiti udeležence z znanjem, s katerim 
bodo lahko pomagali ustreznim strokovnim delavcem pri čiščenju onesnaženj z nafto in naftnimi 

enju zaoljenih ptic. Srečanje bo namenjeno tudi izmenjavi 
organizacijami, vladnimi ustanovami in raziskovalnimi institucijami

e za udeležence brezplačno. Prav tako bo poskrbljeno za prehrano udeležencev.

Podrobnejši program in prijavnica sta v prilogi. 

Vedran Martini
Direktor
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črta zaščite in reševanja 
čijo na pomoč v takšnih 
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