
ZAPISNIK 
 
16. seje Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je potekala v sredo, 7.2.2018, s pričetkom ob 
13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana. 
 
Prisotne članice Odbora:  
- dr. Marija Markeš, predsednica Odbora, Ministrstvo za okolje in prostor  
- Zorka Sotlar, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih 

rek z morjem 
- mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave  
- Andreja Poklar, Mestna občina Koper  
 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- mag. Nataša Šalaja, Borut Mozetič, Bojana Lipej 
 
Opravičeno odsotna predstavnica Mestne občine Koper: 
- mag. Tjaša Babič 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Odbora in sklepa 15. dopisne seje Odbora 
3. Seznanitev z uresničevanjem letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok v drugi 
polovici leta 2017 
4. Predstavitev in obravnava predloga Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2018 
5. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članic Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je članica Odbora 
mag. Tjaša Babič (MOK) opravičeno odsotna ter, 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 16. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Odbora in sklepa 15. dopisne seje Odbora 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Odbora in sklep 15. dopisne seje Odbora Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok. 
 
Ad 3) Seznanitev z uresničevanjem letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatoka v 
drugi polovici leta 2017 
 
M. Markeš povabi predstavnike upravljavca, da Odbor seznani z uresničevanjem letnega programa 
dela NR Škocjanski zatok v drugi polovici leta 2017. B. Mozetič (skupaj s sodelavci N. Šalaja in B. Lipej) 
začne s predstavitvijo dela po posameznih ciljih: 
 
Cilj 1: 
- redno vzdrževanje in ohranjanje življenjskih okolij sladkovodnega dela: zaradi slabših vremenskih 
razmer v jeseni 2017 (dež) je bila košnja zaključena šele v oktobru, kar je pozneje kot običajno. 



- upravljanje vodnih režimov na sladkovodnem delu: B. Mozetič izpostavi problem izhodnega jarka iz 
območja Bertoške bonifike (jarek 11b), ki poteka čez obrtno cono GORC Sermin II in je zelo pomemben 
pri odvajanju vode iz rezervata; le-ta je sedaj skoraj nepretočen in predstavlja problem pri 
odvodnjavanju iz območja Bertoške bonifike. Z. Sotlar pove, da je celoten sistem odvodnjavanja na 
Ankaranski bonifiki problem in da aktivnosti za reševanje celotnega odvodnega sistema že potekajo na 
Ministrstvu za infrastrukturo ter da so bila, že odobrena finančna sredstva, zaradi velikih poplav na 
obalnem območju, v novembru 2017, preusmerjena v reševanje poplavne škode. Pove tudi, da so se 
za pospešitev rešitve te problematike med seboj povezale obalne občine.  
- obnova praga na razbremenilniku Ara in nasipa vzdolž njenega desnega brega: B. Mozetič pove, da je 
bilo v drugi polovici 2017 izvedenih precej aktivnosti na pridobivanju finančnih sredstev za izvedbo 2. 
faze sanacije dotrajanega nasipa in praga na Ari (vključno z nadgradnjo praga z večfunkcionalno 
zapornico in ribjo stezo) z možnostjo vključitve sanacije v projekt za sofinanciranje iz programa LIFE (v 
sodelovanju z MOK). Projektna dokumentacija je že izdelana s strani VGP Drava Ptuj d.o.o. na pobudo 
ARSO oz. Direkcije RS za vode. 
 
Cilj 2: B. Mozetič na kratko povzame glavne rezultate dela pri izvajanju tega cilja, ki se odražajo v 
gnezditveni uspešnosti določenih vrst, kot so: polojnik, navadna čigra in mala čigra; edino pri beločelem 
deževniku cilj še ni bil dosežen v pričakovani smeri. Nadaljuje z informacijo, da je v pripravi Poročilo o 
10-letnem spremljanju avifane v NR Škocjanski zatok, ki bo končano konec leta 2018. 
M. Markeš doda, da se naj v omenjeno Poročilo vključi poglavje s tabelami iz PUN2000 (Program 
upravljanja območij Nature 2000) za lažje in primerljivo poročanje Evropski uniji ter drugim organom 
mednarodnih konvencij in sporazumov. 
- nadvišanje zaporničnega sistema na morskem kanalu: B. Mozetič podrobno obrazloži obstoječe 
upravljanje tega sistema ter nujno potrebno nadvišanje z avtomatizacijo zapornice in povezavo na CNS, 
ki bo v skladu s sklepom 15. dopisne seje umeščeno v program dela za 2018. 
- preprečevanje motenj ob Ankaranski vpadnici: B. Mozetič omeni problem kršitve Uredbe NRŠZ na 
učni poti ob Ankaranski vpadnici - pogosto obiskovanja območja v nočnem času ter posledično 
vandalizem in velike količine odpadkov. Za rešitev tega problema je bilo vzpostavljena komunikacija z 
MOK in njeno redarsko službo z namenom vzpostavitve video nadzora in s tem boljšega upravljanja 
tega območja. A. Poklar omeni, da bo septembra 2018 po vsej Sloveniji potekala čistilna akcija, v okviru 
katere se lahko izvede tudi čiščenje učne poti ob Ankaranski vpadnici.  
 
Cilj 3: vse zastavljene aktivnosti v letu 2017 v okviru cilja 3, se zaradi preobremenjenosti kadrov 
prestavijo v leto 2018. 
 
Cilj 4: za preprečevanje motenj in dostopa plenilcev na območje rezervata B. Mozetič pove, da se ta 
problem urejuje v dogovarjanju MOK, VURS in ARSO in poteka v smeri odkupa zemljišč v bližini objekta 
Telekoma v Kopru (v teku je povpraševanje za izdelavo cenitve zemljišča). 
 
Cilj 5: za doseganje aktivnosti v okviru cilja 5 je bilo izvedeno redno spremljanje stanja habitatnih tipov, 
razširjenost tujerodnih vrst, redni monitoring ptic in spremljanje enostavnih parametrov kakovosti 
vode. B. Mozetič seznani članice Odbora, da tujerodne rastlinske vrste v primerjavi s tujerodnimi 
živalskimi vrstami ne predstavljajo več tako velikega problema. Za reševanje problematike tujerodnih 
živalskih vrst so v letu 2018 predvidene določene aktivnosti in sicer organiziran izlov tujerodnih vrst 
želv s pomočjo prostovoljcev. 
 
Cilj 6: v okviru tega cilja so potekale aktivnosti za dokončno uskladitev in sprejetje poslovnikov kot so: 
poslovnik o pretokih vode po razbremenilniku Ara, obveščanje v primeru onesnaženj in načrt ukrepanja 
ob pojavu zaoljenih ptic. B. Mozetič seznani članice Odbora z informacijo, da je bilo v okviru aktivnosti 
6.3. za zmanjševanje negativnih vplivov hrupa (prometa) na rezervat ob Bertoški vpadnici 
vzpostavljeno dobro sodelovanje s projektanti in izvajalci širitve te vpadnice v štiripasovnico v smeri 
zmanjševanja zvočnega onesnaženja s postavitvijo ustreznega varovalnega ukrepa (protihrupna 
zaščita), financiranega s strani MOK.  
V nadaljevanju B. Vidmar seznani članice Odbora in upravljavca o problemu svetlobnega onesnaženja 
na območje rezervata s strani trgovskih centrov (Park center Koper). 



M. Markeš zaprosi upravljalca za pridobitev vseh ustreznih informacij o tej problematiki (lastništvo 
objekta, število svetlobnih napisov, trajanje osvetlitve, odgovorna oseba). 
 
Cilj 7: vse aktivnosti v okviru tega cilja so bile namenjene zagotavljanju ustreznega varstvenega režima, 
ne glede na to, da v letu 2017 nismo začeli z izrekanjem glob (pripravljena so potrdila in plačilni nalogi); 
izrečena so bila samo ustna opozorila. B. Mozetič seznani članice Odbora o zaključni fazi avtomatizacije 
zapornice z začetkom delovanja predvidoma v aprilu 2018. Omeni še, da so se obiskovalci počasi že 
navadili na odpiralni čas, še vedno pa se pojavi kakšna izjema. 
 
Cilj 8: predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru tega cilja povzame B. Lipej s podatki o številu 
obiskovalcev na vodenih ogledih, o pripravi različnih programov za obiskovalce, o ureditvi prostorov za 
večje udobje obiskovalcev (akvarij, otroški kotiček), o rednem izobraževanju zaposlenih in vseh ostalih 
sodelujočih pri delu z obiskovalci ter vse bolj intenzivnem povezovanju s turističnim sektorjem. V 
nadaljevanju B. Lipej poda članicam Odbora podatek o številu nenajavljenih skupin (št. avtobusov), ki 
bi želeli vstopiti v rezervat brez vodenega ogleda. Do konca leta 2017 smo zabeležili 4 takšne dogodke 
(4 avtobusi), kjer smo njihove vodiče opozorili na upoštevanje naše Uredbe in načina obiskovanja 
rezervata. B. Lipej nadaljuje, da bomo glede na izražene pomisleke na 14. seji, v letu 2018 najprej 
poskušali ta problem zmanjšati z večjim informiranju širše javnosti o pravilih obiskovanja. 
 
Cilj 9: B. Mozetič pove, da je bilo v okviru tega cilja največ časa namenjeno odpravi pomanjkljivosti in 
napak na novozgrajenih objektih. Kljub usklajevanjem v začetku leta, izvajalec del ni pristopil k celoviti 
odpravi napak na novozgrajenih objektih, zato je MOP v oktobru 2017 izvedel postopek unovčitve 
bančne garancije. M. Markeš izreče posebno pohvalo B. Mozetiču in A. Marsiču za njuno angažiranost 
ter vestno in natančno delo za čimprejšnjo rešitev problema ter korektno delo z vsemi vključenimi 
strankami. N. Šalaja nadaljuje z zahvalo s strani upravljalca za predsednico Odbora, M. Markeš, za njeno 
podporo, nasvete in pomoč pri reševanju te problematike s strani MOP. 
 
V nadaljevanju N. Šalaja predstavi izvedene aktivnosti v okviru cilja 10, projekte v teku in pripravi kot 
tudi Odbor seznani s finančnim poročilom in kadrovskim načrtom. Posebej se zahvali za odobritev 
sredstev iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki nam jih je odobrilo MOP. 
V nadaljevanju pove, da s koncem leta 2017 zaključuje s svojim delom kot vodja rezervata in ga predaja 
sodelavcema: strokovnemu vodji rezervata B. Mozetiču in koordinatorici izobraževanja, B. Lipej, še 
vedno pa ostaja na DOPPS-u kot vodja finančne službe. M. Markeš se ji zahvali za vse njeno dosedanjo 
delo in uspešno vodenje Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Na podlagi seznanitve članic Odbora z uresničevanjem letnega programa dela NR Škocjanski zatok v 
drugi polovici leta 2017 so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor je seznanjen oziroma sprejme informacije o uresničevanju letnega programa dela NR Škocjanski 
zatok v drugi polovici leta 2017 z vsemi dopolnitvami, ki so bile podane ob predstavitvi. 
 
 
Ad 4) Predstavitev in obravnava predloga Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2018 
 
B. Mozetič na kratko predstavi glavne aktivnosti v okviru predloga Letnega programa dela NR 
Škocjanski zatok za leto 2018 (del aktivnosti je bilo predstavljenih že v okviru točke 3) in sicer: 
 
- aktivnosti, povezane z zagotavljanjem poplavne varnosti, bomo v letu 2018 usmerili v pridobivanje 

finančnih sredstev za izvedbo 2. faze sanacije nasipa in rekonstrukcijo praga (z ureditvijo ribje 
steze) na razbremenilniku Ara (cilj 1); 

- nadaljevali bomo z odstranjevanjem zarasti in zasaditvijo drevesnih in grmovnih vrst na desnem 
bregu Are kot tudi z upravljanjem vegetacije in primernih življenjskih prostorov na območju 
celotnega sladkovodnega dela rezervata (cilj 1); 

- izvedena bo nadgradnja zapornice na morskem kanalu s sistemom za avtomatsko upravljanje in 
povezavo na CNS - izvedba nadvišanja zaporničnega sistema je načrtovana v drugi polovici leta 
2018, in sicer v okviru izgradnje predvidene premostitve struge morskega kanala na območju 



pristanišča, ki lagunarni del naravnega rezervata povezuje z morjem, in katere investitor je Luka 
Koper (cilj 2);  

- na območju Jezerca se bomo intenzivneje posvetili aktivnostim za prenehanje vrtičkarske 
dejavnosti (cilj 3); 

- začete bodo aktivnosti, povezane z izlovom tujerodnih želv (s pomočjo prostovoljcev DOPPS) (cilj 
3); 

- za preprečitev motenj in dostopa plenilcev bomo začeli aktivnosti za odkup zemljišč na območju 
sladkovodnega močvirja pri Telekomu (cilj 4); 

- nadaljevali bomo z rednimi monitoringi različnih živalskih in rastlinskih skupin z vključevanjem 
prostovoljcev DOPPS in dodatnih finančnih sredstev v okviru novo pridobljenih projektov (cilj 5); 

- intenzivno bomo delali na aktivnostih za potrditev in dokončno sprejetje poslovnikov kot so: 
poslovnik o pretokih vode po razbremenilniku Ara, obveščanje v primeru onesnaženj in načrt 
ukrepanja ob pojavu zaoljenih ptic (cilj 6);  

- zagotavljali bomo ustrezen varstveni režim z neposrednim naravovarstvenim nadzorom ter 
dodatno zaposlitvijo naravovarstvenega nadzornika v začetku leta 2018. V letu 2018 načrtujemo 
še dokončanje internega pravilnika o delovanju nadzorne službe znotraj DOPPS ter postavitev 
informacijskega sistema za podporo delu prekrškovnih organov, ki ga bo financiral MOP in izvedba 
nabave vsaj 3 kompletov zakonsko predpisanih uniform (cilj 7). 

- nadaljevali bomo z upravljanjem obiska in delom na pripravi novih izobraževalnih in ostalih 
programov za obiskovalce z redno evalvacijo vseh izvedbenih aktivnosti (cilj 8); 

- skupaj z MOP bomo nadaljevali z ugotavljanjem in koordinacijo odpravljanja pomanjkljivosti, 
dokler nepravilnosti in napake na novozgrajenih objektih ne bodo v celoti odpravljene (cilj 9); 

- skrbeli bomo za učinkovito in pregledno poslovanje ter zagotavljali reden sotop do informacij o NR 
Škocjanski zatok (cilj 10). 

 
Na podlagi predstavitve in obravnave predloga Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2018 
so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje predlog Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za 
leto 2018. 
 
Ad 5) Razno 
 
V okviru točke razno M. Markeš izreče posebno zahvalo vsem članicam za njihovo delo v okviru Odbora 
NR Škocjanski zatok: Zorki Sotlar za aktivno vlogo pri pridobitvi sredstev za nadgradnjo nasipa ob 
razbremenilniku Ara in pri nadaljnjem delu za zagotavljanje poplavne varnosti na območju rezervata; 
predstojniku Urada za okolje in prostor MOK, g. Bangievu ter obema predstavnicama MOK, mag. Tjaši 
Babič in Andreji Poklar za pomoč pri ustreznem vključevanju naravnega rezervata v občinske in planske 
dokumente ter nenazadnje mag. Barbari Vidmar za njeno strokovno pomoč in znanje, ki je 
neprecenljivo za dolgoročno ohranitev NR Škocjanski zatok. 
V nadaljevanju M. Markeš še opozori upravljalca na pravočasno oddajo Poročila o delu v letu 2017 ter 
se zahvali prisotnim za udeležbo, upravljavcu pa za uspešno opravljeno delo do konca leta 2017. 
 
 
Seja se je zaključila ob 15.00 uri. 
Datum priprave zapisnika: 9.2.2018 
 
Zapisala:  
Bojana LIPEJ                              dr. Marija Markeš 
DOPPS                  predsednica Odbora za naravni rezervat  
 
 


