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ZAPISNIK 
 

15. dopisne seje Odbora naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je bila sklicana v četrtek, 9. 
novembra 2017 in je potekala do torka, 14. novembra 2017 do 12. ure.  
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 14. seje Odbora s prilogo (dopolnitev programa dela za 2017) 
2. Obravnava in sprejem porabe predvidenega ostanka sredstev na proračunski postavki NRŠZ za 

delno izvedbo že sprejetih dopolnitev letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2017 

 

 
Vabilo na 15. dopisno sejo Odbora NR Škocjanski zatok z vsem potrebnim gradivom in navodili za 
glasovanje je bilo vsem članicam Odbora posredovano 9. novembra 2017 ob 15.12 uri po elektronski 
pošti.  
 
Na podlagi navodila za glasovanje se glasove pošlje do 14. novembra 2017 do 12. ure na e-naslov: 
bojana.lipej@dopps.si, v primeru da v tem času člani ne glasujejo, pa se šteje, da predlagano 
dopolnitev potrjujejo.  
 
Za sprejem predlaganih dopolnitev so glasovali:  

- dr. Marija Markeš, MOP, predsednica Odbora 

- Zorka Sotlar, MOP, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Koper, 
članica Odbora 

- Andreja Poklar, MOK, članica Odbora 

- mag. Tjaša Babič, MOK, članica Odbora  

- mag. Barbara Vidmar, ZRSVN, OE Piran, članica Odbora 
 
Na podlagi glasovanja so člani odbora soglasno sprejeli naslednja dva S K L E P A: 
 

1. Odbor potrdi zapisnik 13. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok s prilogo. 
2. Odbor sprejme predlog porabe predvidenega ostanka sredstev na proračunski postavki NRŠZ 

za delno izvedbo že sprejetih dopolnitev letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok v letu 2017, kot izhaja iz kratke obrazložitve predloga porabe v nadaljevanju. 

 
Obrazložitev:  
Z uspešnim projektnim financiranjem bo upravljavec Naravnega rezervata Škocjanski zatok pri izvedbi 
potrjenega letnega programa dela za leto 2017 ustvaril nekaj prihranka sredstev s proračunske postavke 
NRŠZ. Neporabljeni del bo po oceni znašal med 7.000 in 8.000 evrov. Na 14. seji Odbora so članice 
odbora potrdile dopolnitev programa dela z aktivnostmi, ki jih je upravljavec predlagal glede na potrebe 
naravnega rezervata ter nekatere dodatne vire financiranja v letu 2017, med katerimi je tudi sklop 
aktivnosti, za katere sredstva še pridobiva oziroma se izvedejo v primeru, če bi bil dosežen prihranek pri 
porabi sredstev.  
 
Glede na stopnjo nujnosti izvedbe in razpoložljivi ostanek sredstev predlagamo, da se iz ostanka 
proračunskih sredstev financirata delni izvedbi dveh aktivnosti iz potrditve programa dela za 2017, in 
sicer:  
Ukrep 2.2. - Nadgradnja zapornice na morskem kanalu s sistemom za avtomatsko upravljanje: V letu 
2017 se izvede le nujno potrebno menjavo sond s potrebnim programiranjem v okvirni vrednosti okoli 
3.000 evrov in potem nadaljevali v letu 2018 z avtomatizacijo, povezavo na CNS in po možnosti 
vzpostavitvijo delovanja pred gnezdilno sezono. Sredstva in opredelitev nadaljevanja tega ukrepa bodo 
del predloga letnega programa dela za leto 2018. 
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Ukrep 1.3. - Nadgradnja stare obore za govedo: Predmet izvedbe v letu 2017 je 1. faza nadgradnje z 
izdelavo zimskega izpusta v nekdanjo lonžirnico za lažje delo z govedom, predvsem za veterinarsko 
oskrbo le-tega, ki obsega izdelavo ograde iz kolov s strojnim zabijanjem ter pripravo ter utrjevanje 
terena v ogradi (z gramozom, geotekstilom ter strojnim utrjevanjem) z ocenjeno vrednostjo do 5.000 
evrov.   
 
 
 
Zapisala:              
Bojana Lipej        dr. Marija Markeš, l.r. 
DOPPS         predsednica Odbora 
 

 


