
 
ZAPISNIK 
 
13. seja Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je potekala v ponedeljek, 28.11.2016, s 
pričetkom ob 9. uri v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper. 
 
Prisotne članice Odbora:  
- dr. Marija Markeš, predsednica Odbora, Ministrstvo za okolje in prostor  
- Zorka Sotlar, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode  
- mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave  
- mag. Tjaša Babič, Mestna občina Koper  
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- mag. Nataša Šalaja, Borut Mozetič, Aleš Marsič, Igor Brajnik, Tadeja Oven, Bojana Lipej, Bia 
Rakar 
 
Opravičeno odsotna predstavnica Mestne občine Koper: 
- Andreja Poklar 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. seje Odbora, pregled nerealiziranih točk in sklepov ter 
vključevanja članov Odbora 
3. Seznanitev s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2015 in kratka seznanitev z uresničevanjem letnega programa dela Naravnega 
rezervata Škocjanski zatok v letu 2016 
4. Predstavitev in obravnava predloga Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2017 
5. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članic Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je članica Odbora 
Andreja Poklar (MOK) opravičeno odsotna ter da je članica Odbora Barbara Vidmar (ZRSVN) 
napovedala, da bo prišla na sejo kasneje. Tako je bilo ugotovljeno, da so prisotne tri članice Odbora 
naravnega rezervata in da je Odbor sklepčen.  
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda  
 
Po uvodnem pozdravu je dr. Marija Markeš predstavila dnevni red današnje seje.  
 
Na podlagi pregleda dnevnega reda so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 13. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Odbora, pregled nerealiziranih točk in sklepov 
ter vključevanje članov Odbora  
 
Pri obravnavi zapisnika 12. Seje Odbora dr. M. Markeš povabi članico Z. Sotlar, da komentira oz. na 
kratko poda poročilo na temo zagotavljanja financiranja in izvedbe sanacije praga na Ari. Povedala je, 
da so bila zagotovljena  sredstva za investicijo, in sicer skupaj z dokumentacijo znašajo v vrednosti 
79.000 eur ter da so s projektanti VGP našli skupno rešitev z jeklenimi zagatnimi stenami. Sredstva v 
višini 50.000 eur so bila zagotovljena iz Sklada za vode za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v 
javno korist, ostala sredstva pa so zagotovili s prerazporeditvami. M. Markeš se v nadaljevanje 
osebno zahvali Z. Sotlar in njenemu direktorju za pripravo projektne dokumentacije in uspešno 
izvedbo 1. faze sanacijskih del na Ari. Poleg tega gre zahvala tudi DRSV-ju ter VGP Drava Ptuj, ki so se 



pri izvedbi dosledno držali vseh smernic, ki izhajajo iz strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo 
narave ter priporočil naravovarstvenega nadzora upravljavca rezervata. Z. Sotlar v nadaljevanju še 
pove, da bi  v letu 2017 radi nadaljevali z deli povezanih s sanacijo nasipa ter nadgradnjo prelivnega 
objekta na Ari z zaporničnim sistemom. N. Šalaja doda, da je bila prvotna ocejena vrednost menjave 
praga na Ari z zapornicami 45.000,00 eur, , ocena po izdelavi projektne dokumentacije pa je bistveno 
večja, z davkom cca. 120.000,00 eur (v projektni prijavnici LIFE – Life for Drava je za sanacijo praga na 
Ari predvidena vrednost 45.000,00 eur). M. Markeš glede na novo ocenjeno vrednost sanacije praga 
doda, da je le to potrebno popraviti v programu NRŠZ za leto 2017.    
V nadaljevanju B. Mozetič pove, da se bosta v kratkem sestala s predstojnikom Urada za okolje in 
prostor MOK, G. Bangievim ter se pogovorila glede možnosti sodelovanja finančnega vložka pri tej 
investiciji s strani MOK. Hkrati opozori, da bo potrebno v sistem zagotavljanja poplavne varnosti 
območja vključiti še predstavnike Luke Koper glede odvodne luškega parkirišča in MOK glede 
zagotavljanja poplavne varnosti bodoče obrtne cone Gospodarsko obrtne in razvojne cone (GORC II), 
katere odvodnja je ravno tako predvidena preko luškega črpališča. Ozko grlo predstavlja kanal 11b, 
skozi katerega poteka odvodnja obravnavanih površin na črpališče. 
V zvezi s sklepom Odbora, da je potrebno vzpostaviti stik z MOK v povezavi s prometno strategijo 
mesta, N. Šalaja pove, da so zaenkrat prejeli samo vabilo izdelovalca strategije Harpha Sea za 
sodelovanje na javnih obravnavah, ocenjujejo pa, da bi se morali sestati na delovnem sestanku s 
predstavniki občine in izdelovalca in konkretno doreči teme, povezane s Škocjanskim zatokom. T. 
Babič se je zavezala, da bo dala pobudo za takšen sestanek.  
 
Seji Odbora se je ob 9.20 pridružila članica B. Vidmar (ZRSVN). 
 
V nadaljevanju T. Babič povpraša, če je možna zamenjava ene od trenutnih članic Odbora s strani 
MOK, s predstojnikom Urada za okolje in prostor g. Bangievim zaradi bolj učinkovitega in 
operativnega dela v prihodnje. M. Markeš pojasni, da so predstavniki MOK potrjeni s  strani župana 
občine ter je to odločitev Občine N. Šalaja doda, da je odločitev o članih na strani občine, ki v primeru 
spremembe pošlje na MOP novo imenovanje članov s strani MOK,  ki bo podlaga za spremembo 
Sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Odbora NRŠZ.   
  
Na podlagi pregleda zapisnika 12. seje Odbora seje so članice Odbora soglasno sprejele naslednji    
S K L E P: 
Odbor potrdi zapisnik 12. redne seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. M. Markeš poda 
zahvalo DRSV in izvajalcu VGP Drava za dobro začeta dela v zvezi s sanacijo nasipa in poudari, da 
Odbor podpira nadaljevanje del. Zaprosi Z. Sotlar, da zahvalo posreduje tudi svojemu direktorju. Na 
naslednjo sejo se uradno povabi predstojnika Urada za okolje in prostor MOK G. Bangieva.  
 
Ad 3) Seznanitev s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2015 in kratka seznanitev z uresničevanjem letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok v letu 2016 
 
Na začetku se je M. Markeš zahvalila upravljavcu za pravočasno oddano poročilo ter prosila N. Šalaja, 
da Odbor seznani s poročilom v letu 2015. N. Šalaja skupaj s sodelavci seznani Odbor s poročilom za 
leto 2015 po ciljih, s poudarkom na glavni prioriteti – gradnji objektov. V zvezi s poročilom so bile 
odprte naslednje razprave:  
- tujerodne vrste: M. Markeš pove, da se problematika glede tujerodnih vrst ureja tudi v evropski 
uredbi. Zanima jo, kako pri izmenjavi podatkov glede monitoringov sodelujemo z ZRSVN. B. Vidmar 
pove, da je na ZRSVN za tujerodne vrste zadolžena Sonja Rozman.  Ena rešitev je vnos teh želv v 
izolirana območja (npr. Vanganelsko jezero),  za  problematiko pove, da je v fazi reševanja ter 
predlaga, da se bolj aktivno povežemo med seboj.  
- uradno zastopanje Slovenije evropski organizaciji Sea Alarm Foundation: Z. Sotlar pove, da so v 
preteklosti že predlagali in predlog še vedno velja, da bi bila B. Lipej uradna predstavnica za Slovenijo 



v  evropski organizaciji Sea Alarm Foundation. B. Lipej se zaprosi, da za naslednjo sejo pripravi vse 
izvedenih aktivnostih na to tematiko.   
- kršitve in nadzor: B. Vidmar omeni kršitev - sežiganje električnih kablov nad Aro (0,5 m nad vodo je 
veliko kurišče, spiranje snovi lahko vpliva na NRŠZ). M. Markeš pove, da se v okviru sprememb ZON-a 
razmišlja o širitvi krajevne pristojnosti nadzornikov za razne akcije, ko se potrebuje večje št. 
nadzornikov. Razmišlja se o večjih pristojnostih za prostovoljne nadzornike za manjše prekrške. M. 
Markeš pove, da bodo potrebne nove uniforme in poudari pomembnost povezovanja nadzorne 
službe z okoljskimi inšpektorji. B. Mozetič pove, da naravovarstvena služba deluje in da smo že imeli 
sestanke s pristojnimi službami.  
 
Na podlagi predstavite poročila za leto 2015 in kratke seznanitve z programom v letu 2016 so članice 
Odbora soglasno sprejele  naslednji  S K L E P: 
Odbor sprejme Poročilo o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok 
v letu 2015.  
 
Ad 4) Predstavitev in obravnava Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2017  
 
M. Markeš predlaga, da se po ciljih izpostavi samo najbolj pomembne aktivnosti upravljavca. N. 
Šalaja predstavi najbolj pomembne aktivnosti po ciljih. Med razpravo se dorečejo naslednje 
dopolnitve programa dela:  
- cilj 1: ocena 2. faze izvedbe zamenjave praga na Ari z zaporničnim sistemom se popravi na 120.000 
eur skladno z zadnjo informacijo o predračunski vrednosti, ki jo je DOPPS-u posredoval VGP Drava, 
skladno se popravijo tudi vse s tem povezane finančne preglednice;  
- cilj 4: izraz »nelegalni azil« za mačke se uporablja v narekovajih; 
- cilj 5: doda se povezovanje upravljavca z ZRSVN za sprotno in ažurno posredovanje podatkov za 
baze in  naravovarstveni Atlas Slovenije;  
- cilj 7: doda se število potrebnih uniform z ocenjeno vrednostjo za naravovarstvene nadzornike in 
prostovoljce iz proračuna ministrstva, kot sledi: 2 polni uniformi za naravovarstvene nadzornike – 
1.000,00 eur na osebo in za 4 prostovoljne nadzornike - 300,00 eur na osebo; poleg tega M. Markeš 
predlaga, naj se pri tej točki doda še električno vozilo za nadzor z dvema zvezdicama (**) in kot vir 
financiranja navede Podnebni sklad. Hkrati se popravijo tudi vse s tem povezane finančne 
preglednice. 
 
Kratka razprava je potekala o naslednjih vsebinah, povezanih s programom dela za 2017: 
- M. Markeš predlaga, da se na MOK poda pobudo za ureditev problematike mačk. T. Babič 
pove, da imajo na MOK za to problematiko namenjenih premalo sredstev ter povpraša za oceno 
številčnosti populacije teh mačk? 
- M. Markeš predlaga povezovanje NRŠZ in PŠJ na področju obiska – da bi si območji z 
vzajemno promocijo pošiljali obiskovalce, kadar je obiska preveč ali vremenske razmere niso najbolj 
optimalne.  
- B. Lipej pove še, da se je udeleževala srečanj v okviru LAS Istre, kjer se odpirajo projekti tudi 
na Dragonji in Kraškem robu, kjer bomo lahko sodelovali kot partnerji. M. Markeš doda, da bilo 
sodelovanje DOPPS na Kraškem robu zelo dobrodošlo za širšo skupnost. B. Vidmar še doda, da se je 
prijavilo projekt SLO-HR (Kraški rob), velika zainteresiranost tudi SLO-IT (komuniciranje z dolino 
Glinščice, bolj 6C, turistično, dediščinsko…).  
- B. Vidmar povpraša, če v prihodnje predvidevamo kakšno nevarnost glede prevelikega števila 
obiskovalcev oz. nosilne kapacitete na območju rezervata? N. Šalaja pove, da je bilo takoj po 
otvoritvi, na dan tudi čez 1.000 obiskovalcev, kar je bistveno preveč. Nosilna kapaciteta rezervata je 
več kot pred začetkom obiskovanje ocenjenih 250 obiskovalcev na dan. V primeru preštetih 850 
dnevnih obiskovalcev, je bila situacija še vzdržna, saj so razporejeni tekom celega dneva. M. Markeš 
doda, da bo potrebno videti, kako se bo razvijalo in v bodoče drugače omejevati prevelik obisk ter 
pove, da si ne želimo, da bi bilo potrebno naravo »zaračunavati«; morala bi biti dostopna vsem.  



 
Na podlagi predstavitve in obravnave predloga Letnega programa dela NRŠZ za leto 2017 so članice 
Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor sprejme predlog letnega programa dela 2017 in finančnega načrt dela z dogovorjenimi 
dopolnitvami.  
 
Ad 6) Razno 
Pod točko razno so udeleženci opravili terenski ogled opravljenih del sanacije desnega brega Are.  
 
 
Seja se je zaključila ob 11.30 uri. 
Datum priprave zapisnika: 30. 11. 2016 
 
Zapisali:  
Tadeja OVEN in Bia RAKAR                                        dr. Marija Markeš 
DOPPS                     predsednica Odbora za naravni rezervat
  
 


