
1 

ZAPISNIK 
 
 

8. seje Odbora naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je bila 6. decembra 2011 ob 10.00 uri v sejni 
sobi Agencije RS za okolje, Oddelek Koper, Pristaniška 12 (2. nadstropje) v Kopru. 
 
Prisotni člani Odbora:  
- Mladen Berginc, predsednik Odbora, Ministrstvo za okolje in prostor 
- Boris Peroša, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO 
- Andreja Poklar, Mestna občina Koper 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- Nataša Šalaja, DOPPS 
- Borut Mozetič, DOPPS 
- Bojana Lipej, DOPPS 
- Tadeja Oven, DOPPS  
 
Opravičeno odsotni: 
- mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran 
- Tjaša Babič, Mestna občina Koper 
 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda z uvodnim nagovorom predsednika ob začetku mandata Odbora  
2. Pregled in potrditev Poslovnika Odbora 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora 
4. Predstavitev in obravnava Predloga letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2012 
5. Kratka predstavitev glavnih aktivnosti in dosežkov v rezervatu v letu 2011 (hkrati s predstavitvijo 

predloga programa za 2012)  
6. Razno 
 
 

 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članov Odbora. Ugotovljeno je bilo, da sta članici Odbora 
Tjaša Babič iz Mestne občine Koper in Barbara Vidmar iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran, 
opravičeno odsotni. 
 
Na podlagi prisotnosti članov Odbora je bilo ugotovljeno, da je Odbor sklepčen.  
 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda z uvodnim nagovorom predsednika ob začetku mandata Odbora 
 
Po uvodnem nagovoru je predsednik Odbora seznanil prisotne, da ima Odbor na podlagi imenovanja s 
sklepom ministra novo sestavo z novo članico mag. Barbaro Vidmar iz Zavoda RS za varstvo narave, OE 
Piran.   
 
Na podlagi pregleda dnevnega reda so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 8. seje Odbora naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev Poslovnika Odbora  
 
N. Šalaja je predstavila Poslovnik Odbora, ki ima enake pravne podlage kot prejšnji in kot takšen zajema 
splošne določbe, oblikovanje in delovanje Odbora, pristojnosti in odločanje Odbora, sklic, potek in vodenje 
sej Odbora ter način vodenja zapisnika.  
 
Na podlagi pregleda Poslovnika so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji S K L E P: 
Poslovnik Odbora naravnega rezervata Škocjanski zatok je potrjen z popravkom  16. člena 
Poslovnika, v katerem se v 2. odstavku briše »in ministru«, tako da se glasi: Po en izvod zapisnika 
se posreduje vsakemu članu Odbora.  
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Ad 3) Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora  
 
Pri pregledu zapisnika M. Berginc povpraša upravljalca rezervata o problematiki izcednih vod iz 
ekološkega nasipa ob ankaranski vpadnici.  
 
B. Mozetič pove, da so s pomočjo inženirja, projektanta in naravovarstvenega nadzora prišli do zaključka, 
da je t.i. ekološki nasip nesmiselno in nemogoče odstranjevati. Problem je, da še vedno iz nasipa iztekajo 
izcedne vode, ki se zbirajo v kanaleti. Na koncu kanalete je usedalni bazen, iz katerega voda trenutno 
sama ponikne v kaseto. Poudari, da se meteorne vode odvajajo ločeno od izcednih voda; gredo v usedalni 
bazen in preko koalescenčnega filtra v Škocjanski zatok. Problem pa ostaja odvajanje meteornih voda iz 
bližnjih luških površin, vendar ne tako izrazit, saj ostajajo v območju kasete.  
 
V nadaljevanju B. Mozetič razloži način zasaditve zastiralnih nasipov, ki delujejo kot zaščita pred 
svetlobnim onesnaževanjem. Pove še, da je elektrifikacija morske zapornice dokončno urejena in sicer 
tako, da je električni kabel speljan v vod javne razsvetljave, kar predstavlja cenejšo in tehnično 
enostavnejšo rešitev od predhodne, ko bi bilo potrebno na novo prekopati 80m ter dodati dve nove cevi v 
javno razsvetljavo. Zahvali se MO Koper, ki je omogočila takšno rešitev, s tem da je odstopila prostor za 
kable v vodu za javno razsvetljavo.  
 
K drugim točkam zapisnika 7. seje ni bilo pripomb in vprašanj.    
 
Na podlagi pregleda zapisnika 7. redne seje Odbora so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji S K L E P: 
Potrdita se zapisnika 7. redne seje Odbora naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 4) Predstavitev in obravnava Predloga letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2012   
 
in 
 
Ad 5) Kratka predstavitev glavnih aktivnosti in dosežkov v rezervatu v letu 2011 
 
N. Šalaja je kot uvod članom Odbora predstavila glavni prioriteti, ki nista bili izvedeni v letu 2011, in sicer:  
1. gradnja parkovne infrastrukture – v letu 2011 do gradnje objektov zaradi proceduralnih zapletov pri 
potrjevanju vloge za sofinanciranje projekta še ni prišlo. Podpisana je bila pogodba z izvajalcem inženiringa 
in nadzora, ki je bil izbran že konec leta 2009, s katerim smo v sodelovanju z MOP začeli pripravo razpisne 
dokumentacije za gradnjo. Ugotovljeno je bilo tudi, da so nekatere projektne tehnične rešitve že zastarele 
(strojne instalacije), tako da teče postopek naročila spremembe projekta v smeri njegove posodobitve. 
  
2. program varstva in razvoja NR Škocjanski zatok (načrt upravljanja) za naslednje srednjeročno obdobje – 
v letu 2011 je bila predvidena priprava NU za petletno obdobje 2012-16, ki pa se je s pripravo nove Uredbe 
o NRŠZ prestavila v leto 2012, samo obdobje NU pa je podaljšano na 10 let. 
 
DOPPS je v letu 2011 uspešno izvedel ostali dve prioriteti programa dela, in sicer upravljanje, ki se vsako 
leto nadgrajuje in izboljšuje ter monitoring stanja, ki izkazuje izjemno dobre rezultate obnove rezervata, kot 
tudi upravljanja.  
 
Poleg tega je povedala N. Šalaja, da bo finančni načrt za 2011 v celoti realiziran v delu, ki se nanaša na 
plače in materialne stroške, ne pa v delu, ki se nanaša na investicije. V tem delu je bilo naročanje v letu 
2011 oteženo zaradi blokade proračuna, saj je kot naročnik v tem delu nastopalo ministrstvo.  
 
V nadaljevanju je ekipa NR Škocjanski zatok predstavila cilje in najpomembnejše ukrepe, zastavljene v 
Predlogu letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2012 ter hkrati glavne aktivnosti in dosežke v 
letu 2011. Rednih upravljavskih dejavnosti, ki tečejo že vrsto let pri tem zaradi časovne omejitve niso 
posebej predstavljali.  
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− Cilja 1 in 2 (sladkovodni del rezervata):  
a. B. Mozetič je predstavil projekt za izvedbo (PZI) enostavnega zaporničnega sistema na jarku 9 v 

sladkovodnem delu naravnega rezervata Škocjanski zatok. Razloži sistem obstoječega delovanja 
zapornic in vlogo novega zaporničnega sistema. Cilj izvedbe enostavnega zaporničnega sistema je 
dolgoročna vzpostavitev ločenega sistema upravljanja vodnega režima na površinah vlažnih in 
močvirnih travnikov južnega dela bonifike, na površinah odprte vodne površine na severnem delu 
bonifike ter na sladkovodnem delu močvirja na območju t.i. »trikotnika«. Izvedba tega projekta bo 
omogočila lažje upravljanje sladkovodnega dela rezervata, posebej v času košnje, ko je treba 
sedaj izsušiti celotno območje, hkrati pa znižala tudi stroške črpališča. 

b. Nadalje B. Mozetič predstavi sistem obročkanja, ki smo ga v letu 2011 (skupaj s PMS in KPSS) 
začeli izvajati za potrebe raziskav gnezditve navadne čigre in polojnika na območju NR Škocjanski 
zatok z označevanjem obeh vrst s posebej zanje izdelanimi barvnimi obročki s kodo. Takšen način 
dela bomo v letu 2012 razširili  še na beločelega in malega deževnika. Na ta način bomo pridobili 
veliko pomembnih podatkov o selitvenih poteh omenjenih ptic selivk.  

c. N. Šalaja je nadaljevala s predstavitvijo Predloga dela. V 2012 bomo v okviru projekta Adriawet 
2000 skupaj s projektnimi partnerji – upravljavci mokrišč v Italiji (Mosaico, Veneto Agricoltura) – 
pristopili k nadgradnji metodologij in obsega spremljanja ptic in drugih vrst. Poleg rednega 
monitoringa ptic načrtujemo nadaljevanje raziskav in monitoring najpomembnejših skupin in sicer: 
dvoživk, plazilcev, hroščev, ozkega vretenca in kobilic. Ponovili bomo popis habitatnih tipov, ki bo 
pokazal uspešnost širjenja ustvarjenih habitatnih tipov na podlagi primerjave z rezultati prejšnjih 
popisov. Območje vlažnih in močvirnih travnikov južnega dela bonifike bomo mulčali ali kosili 
enkrat letno, in sicer v času poletnega znižanja vodostaja oziroma osušitve obravnavanega 
območja. V letu 2012 bomo povečali delež košenih površin. Mulčanje bomo izvajali le na s 
traktorjem težko dostopnih predelih, ki jih s strižno kosilnico ni mogoče pokositi. 

d. B. Mozetič nadaljuje, da so oktobra 2011 veterinarji izvedli tudi prvo osemenitev telice Brune. V 
kolikor bo umetna oploditev uspešna, lahko prvo telitev pričakujemo v avgustu 2012. Z večjimi 
težavami se srečujemo pri povečanju matične črede kamarških konj. Žrebec pasme 
Camargue/Delta zaradi premajhne višine ni dobil vzrejnega dovoljenja in ga zato ne bomo pripeljali 
v Škocjanski zatok. V letu 2011 smo opravili tudi številna preverjanja različnih krvnih linij kamarških 
konj iz Italije, vendar nam primernega žrebca za razplod zaradi krvnega sorodstva ni uspelo dobiti. 
Ena od rešitev je nakup in uvoz »nove krvi« iz Francije, kar bi pomagalo tudi pri plemenitenju črede 
iz Deželnega naravnega rezervata ob izlivu Soče, saj bi si novega žrebca po potrebi izmenjevali. 
Prvenstveno za povečanje črede kamarških konj v Škocjanskem zatoku načrtujemo v letu 2012 
nakup in uvoz tri ali več let starega žrebca pasme Camargue iz okolice NR Tour du Valat v Franciji 
z vzrejnim dovoljenjem. B. Mozetič je še povedal, da smo dobili v NR Škocjanski zatok novega 
boškarina in sicer Gardelina.  

e. N. Šalaja je nadaljevala z razlago dosajevanja travnikov, odstranjevanjem tujerodnih vrst, ki niso 
znotraj habitatov ki jih upravljamo, vse vrste do zunaj meja rezervata.  

 

− Cilji 3-6 (brakična laguna in Jezerce):  
a. N. Šalaja je povedala, da bo bo upravljanje in opazovanje lagune tudi v letu 2012 potekalo enako 

kot doslej. Načrtovana sanacija Jezerca je smiselna, ko bo urejeno kanalizacijsko omrežje na 
Škocjanskem hribu in ne bo več izpustov fekalnih vod v rezervat, ki neposredno poslabšujejo 
stanje na tem območju. V letu 2011 smo kot pripravo na morebitno prihodnjo sanacijo Jezerca 
opravili izhodiščne raziskave za pripravo strokovnih podlag za sanacijo Jezerca v času 
naslednjega Načrta upravljanja (preiskave vode in sedimenta, ZZV Koper), ki je pokazala, da za 
načrt sanacije potrebujemo nekaj let raziskav po enaki metodologiji. V prihodnje bo ta monitoring 
zagotavljala država v skladu zakonodajo in ostalimi veljavnimi dokumenti (predvidoma po zaključku 
sanacije, torej tudi po ureditvi kanalizacijskega omrežja na Škocjanskem hribu). Sanacija Jezerca 
bo torej vsekakor predmet v naslednjega Načrta upravljanja.  

 

− Cilj 7: (kakovost in količina vode) 
a. Pri tej točki B. Peroša razloži delo pri pripravi Poslovnika za ukrepanje v primeru pojava visokih 

voda, ki bi se odvodnjavale po Ari v Škocjanski zatok in ga je ARSO naročil VGP Dravi, izvajalcu 
javne službe. Pri pripravi se bo upoštevalo posebnosti rezervata, kot tudi napotke upravljavca. B. 
Mozetič poudari, da je bilo sodelovanje z javno vodnogospodarsko službo - VGP Drava Ptuj, ki 
upravlja v vodnim režimom na obalnem območju vedno dobro, potrebno je edino nadgraditi sistem 
obveščanja v času gnezditve. N. Šalaja je pozvala B. Peroša, da nas seznani z omenjenim 
Poslovnikom, ko bo le-ta izdelan. B. Peroša odgovori, da bo predlog Poslovnika izdelan 
predvidoma v prvi polovici 2012. N. Šalaja še pove, da smo Luki Koper predlagali namestitev 
plavajoče zavese (baraža) pred morskim kanalom, s katero bi lahko uspešno reševali 
problematiko v primeru onesnaženj ob visokih plimah. V letu 2012 bomo poskušali zagotoviti 
postavitev baraže.   
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b. N. Šalaja je povedala, da je DOPPS septembra 2011 pričel z izvedbo LIFE+ projekta SIMARINE-
NATURA, v okviru katerega bomo v drugi polovici leta 2012 začeli z aktivno pripravo strokovnih 
smernic za izdelavo protokola za ravnanje v primeru razlitij nafte ali naftnih derivatov na morju ter 
vodotokih in čiščenje zaoljenih ptic. Kot deležniki bodo pri tem sodelovale vse pristojne službe in 
organizacije (ARSO, kapitanija, Luka Koper itd.). 

 

− Cilj 8:  
N. Šalaja je povedala, da bo verjetno v naslednjem letu zaradi gradnje infrastrukture več 
medijskega odziva. Poteka prenova spletne strani Škocjanskega zatoka, na kateri so že tudi nove 
vsebine, npr. kratki filmi. V nadaljevanju je predstavila nov projekt »Jadranska mokrišča za omrežje 
Natura 2000« (na kratko Adriawet 2000), ki je namenjen predvsem razvoju skupnih orodij za 
povečanje privlačnosti in prepoznavnosti sodelujočih mokrišč iz Furlanije, Benečije in Slovenije. 
Povedala je še, da so 20.10.2011 upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji podpisali Dogovor o 
ustanovitvi Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije. V letu 2012 bo Skupnost pričela s 
skupnimi aktivnostmi, ki jih bomo skupaj pripravili in izvajali.    

 

− Cilj 9:  
a. Gradnja objektov: N. Šalaja pove, da bo vsebinsko enako kot prej, potrebno bo investicijski 

program posodobiti in tudi finančno shemo prilagoditi dejanskim terminom izvedbe. Predvidoma 
naj bi se gradnja informacijskega centra pričela septembra 2012 in bi trajala okvirno do aprila 
2013. Vzporedno se bo pripravil projekt notranje opreme in grafične signalizacije, tako da bo 
objekt opremljen takoj po izgradnji. V času gradnje bo rezervat zaprt za javnost, otvoritev pa bo ob 
taki časovnici gradnje lahko v septembru 2013. 

b. V nadaljevanju je na kratko predstavila načrt zasaditve avtohtonih grmovnih vrst, ostali ukrepi pa 
potekajo redno kot doslej.   

 

− Cilj 10:  
a. B. Lipej je predstavila izobraževalne aktivnosti, ki se izvajajo v NRŠZ. Število vodenih obiskov 

vsako leto narašča, za kar vodimo redno evidenco. Poudarila je, da so šole začele bolj upoštevati 
pravila glede najavljanja na naravoslovne dni, nekatere šole se najavijo že 2-3 mesece prej. Poleg 
tega je seznanila prisotne o izvedeni delavnici za usposabljanje mladih vodnikov v NR Škocjanski 
zatok, ki je bila 29.9.2011.  

b. V nadaljevanju N. Šalaja pove, da načrtujemo v okviru projekta Adriawet 2000 obsežno 
nadgradnjo izobraževalnega programa in nadgradnjo obstoječega Načrta interpretacije rezervata v 
smeri načrtovanja opreme informacijskega centra in drugih objektov v rezervatu, torej razstav, 
interpretacijsko-izobraževalne opreme centra ter multimedijskih in/ ali filmskih predstavitev 
rezervata in sorodnih tem. V letu 2011 smo posneli tri kratke spote o rezervatu, katerih produkcijo 
je finančno omogočila Luka Koper d.d. iz sklada Živeti s pristaniščem. S snemanjem bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje ter vsako leto pripravili dva do tri kratke izobraževalne filme.  

c. M. Berginc je predlagal upravljavcem, da se prek MOP obrnejo na Ministrstvo za šolstvo in šport 
za preveritev možnosti za pridobitev dodatnih sredstev za izvajanje izobraževalnih aktivnosti v 
NRŠZ.  

 

− Cilj 11 - 13:  
a. Aktivnosti v okviru Cilja 11 potekajo stalno in se bodo nadaljevale tudi v 2012. 
b. V okvir cilja 12 smo vključili dva sklopa aktivnosti projekta Adriawet 2000, in sicer izvedbo analize 

razvojnih priložnosti na vključenih območjih ter razvoj novih vzorcev lokalnega sodelovanja za 
trajnostni razvoj območij, kamor sodi tudi razvoj trajnostnega financiranja, uporabe OVE na 
območjih, prenosa znanj in izkušenj med območji.  

c. Zaradi izvajanja v letu 2011 potrjenih mednarodnih projektov, načrtujemo že v prvi polovici 2012 
zaposlitev dodatnega kadra za opravljanje nalog s področja izobraževanja, vodenja obiskovalcev in 
odnosov z javnostmi. Po potrebi bomo honorarno zaposlili druge kadre, predvsem vodnike za 
vodenje skupin. 

d. N. Šalaja seznani člane Odbora s popravki v finančni strukturi predloga programa dela naravnega 
rezervata Škocjanski zatok v letu 2012. Izpostavi tudi sredstva za gradnjo objektov, ki so v ta 
namen zagotovljena iz presežkov SKZG RS ter za katere bo treba konec leta 2012 spet podaljšati 
rok izvedbe ukrepov po obeh pogodbah ter v kolikor vsa sredstva ne bodo potrebna za objekte, del 
le-teh prenesti na druge ukrepe, npr. odkup nekaterih zemljišč na sedanjem obrobju rezervata, v 
kolikor se bodo le-ta v skladu z osnutkom nove uredbe umestila v naravni rezervat. 
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Na podlagi predstavitve aktualnih tem so člani odbora soglasno sprejeli naslednji S K L E P:  
Odbor je seznanjen z glavnimi aktivnostmi in dosežki v rezervatu v letu 2011. 
 
Na podlagi predstavitve Predloga letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2012 so člani odbora 
soglasno sprejeli naslednji S K L E P:  
Odbor potrjuje Predlog letnega programa dela NR Škocjanski zatok za leto 2012. 
 
 
Ad 6) Razno 
 
Pod točko razno so si prisotni ogledali tri kratke filme o rezervatu.  
 
 
Seja se je zaključila ob 12.45 uri. 
Datum priprave zapisnika: 8.12.2011 
 
 
Zapisala:  
Tadeja OVEN                                Mladen BERGINC 
DOPPS         predsednik Odbora 


