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ZAPISNIK 
 
19. seje Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je potekala v ponedeljek, 25.3.2019, s pričetkom 
ob 8.30 uri v prostorih Centra za obiskovalce NR Škocjanski zatok, Sermin 50, 6000 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, Sektor območja jadranskih rek 

z morjem 
- Andreja Poklar, Mestna občina Koper 
- mag. Tjaša Babič, Mestna občina Koper 
- mag. Barbara Vidmar, Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- mag. Nataša Šalaja, Borut Mozetič, Bojana Lipej 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Odbora 
3. Seznanitev s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok v 
letu 2018 
4. Seznanitev s Poročilom o izvajanju javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok v 
obdobju od leta 2009 do 2018 
5. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članic Odbora. Ugotovljeno je bilo, da so prisotne vse članice 
Odbora naravnega rezervata in da je Odbor sklepčen. 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 
 
Dr. Marija Markeš je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red 19. redne seje Odbora. Na podlagi 
pregleda dnevnega reda so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 19. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Odbora 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Ad 3) Seznanitev s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2018 
 
M. Markeš povabi predstavnike upravljavca, da Odbor seznani s Poročilom o uresničevanju letnega 
programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatoka v letu 2018. B. Mozetič (skupaj z N. Šalaja in B. Lipej) 
začne s predstavitvijo po posameznih ciljih: 
 
Cilj 1: redno vzdrževanje in ohranjanje življenjskih okolij sladkovodnega dela je potekalo v skladu s 
programom in načrtom upravljanja NRŠZ. Za upravljanje vodnega režima na BB smo v 2018 izvedli čiščenje 
dovodnih jarkov 2 in 3, obrobnih jarkov 1 in 2, izvedli popravilo prehodov med jarkoma 2 in 4 ter servisnih 
poti za kmetijsko mehanizacijo ter nadgradili staro oboro za govedo. Izvedene so bile določene zasaditve 
in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter izlov tujerodnih popisanih sklednic. B. Mozetič predstavi še 
predloge ukrepov za obvladovanje vnosa tujerodnih vrst, ki bodo predloženi za financiranje iz sredstev 
programa Sklada za podnebne sprememb v letih 2019 in 2020. Nadalje omeni problem nezadostnega 
oziroma slabega dotoka vode iz razbremenilnika Ara. Z. Sotlar pove, da je upravljanje vodostaja v reki 
Rižani v proučevanju. Omeni, da je uporabnikov vode iz Rižane veliko (kmetijci, ribiči, celotna vodna oskrba 
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obalnega območja, ….), pojavljajo se odvzemi v nočnem času, urediti je potrebno tudi vodne pravice. Pove 
še, da je želja DRSV vzpostavitev enotnega sistema upravljanja z vodnim režimom za celotno državo. B. 
Vidmar dopolni, da bi bilo potrebno ponovno izračunati Qs za Rižano.  
Sledi seznanitev članic Odbora o aktualnem stanju pri reševanju problematike obnove praga na 
razbremenilniku Ara in nasipu vzdolž njenega desnega brega. V juniju 2018 je bil pripravljen predlog 
ukrepov za vključitev in financiranje iz sredstev programa Sklada za podnebne spremembe v letih 2019 in 
2020. N. Šalaja povpraša, če bi se lahko za ta namen uporabilo že izdelano dokumentacijo s strani VGP 
Drava Ptuj. Z. Sotlar odgovori da je to zelo zaželeno ampak je potrebno pripraviti predhodni dogovor oz. 
skleniti tripartitno pogodbo (VGP Drava Ptuj, DRSV in DOPPS). 
 
Cilj 2: v okviru tega cilja, se je za čim boljše upravljanje vodnega režima, v 2018 uredilo avtomatizacijo 
zapornice in povezavo na Centralni nadzorni sistem (CNS) ter skladno s tem povišalo vodomerni jašek in 
premaknilo sonde za merjenje nivojev vode. Tudi pri tem cilju se je pripravilo ukrepe za vključitev in 
financiranje iz sklada programa Sklada za podnebne sprememb v letih 2019 in 2020. V nadaljevanju se 
članice Odbora seznanijo še z aktualnim dogajanjem glede reševanja motenj na učni poti ob Ankaranski 
vpadnici (pripravljen predlog ureditve učne poti in bližnje okolice NRŠZ pod Ankaransko vpadnico se je 
predalo tudi strokovni službi Luke Koper d.d. za pridobitev financiranja). Glede Ankaranske vpadnice T. 
Babič predlaga sklic sestanka na MO Koper z novim županom z namenom njegove seznanitve s to 
problematiko. 
 
Glede na razpravo so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Upravljavec (DOPPS) pripravi seznam vseh izvedenih in neizvedenih aktivnosti v okviru upravljanja NRŠZ 
ter ga predloži strokovni službi MO Koper s prošnjo po organizaciji sestanka z županom z namenom 
njegove seznanitev glede upravljanju rezervata in nerešenih zadev. 
 
V nadaljevanju B. Mozetič predstavi izvedene naloge v okviru cilja 3 (upravljanje vodnega režima in 
zapornice, mulčanje vegetacije ob kolesarski poti, zasaditve ter aktivnosti v smeri prenehanja vrtičkarstva, 
kjer še niso doseženi zastavljeni cilji) in cilja 4 (urejevanje preprečevanja dostopa plenilcev na območje 
rezervata ter ureditvijo odkupa zemljišča v lasti Telekom Slovenija). 
 
B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo aktivnosti v okviru cilja 5: spremljanje stanja naravnih vrednot in 
biotske raznovrstnosti (montoringi). M. Markeš povpraša, če se podatke o monitoringih redno sporoča in 
pošilja Zavodu RS za varstvo narave? B. Mozetič odgovori da ne in omeni, pred kratkim zaključeno, 
inventarizacijo vseh popisanih rastlinskih in živalskih vrst na območju rezervata, ki je bilo izvedeno v okviru 
projekta IMPRECO. Glede na podano informacijo, B. Vidmar povpraša za podatek o številu različnih 
rastlinskih vrst na območju rezervata. B. Lipej odgovori, da ji bomo ta podatek sporočili naknadno. 
 
Sledi pregled del v okviru cilja 6, kjer je bilo največ aktivnosti usmerjenih v usklajevanje naravovarstvenih 
pogojev in omilitvenih ukrepov v zvezi z razširitvijo Bertoške vpadnice ter cilja 7 z naravovarstvenim 
nadzorom, kje je bil poudarek na aktivnostih za formalizacijo dela naravovarstvenih nadzornikov. B. 
Mozetič pove o vodenju evidence izdanih opozoril (trenutno so to samo še ustna opozorila) in poudari, da 
je število kršitev varstvenega režima, v primerjavi z leti pred izgradnjo Centra za obiskovalce, upadlo. M. 
Markeš opozori upravljavca na pozornost pri končni izdelavi uniform za nadzornike – dobavitelj mora 
dobiti vse podatke in informacije v izogib kasnejših popravil. Še enkrat poudari pomembnost 
naravovarstvenega nadzora in natančnega beleženja vseh opozoril in kršitev. 
 
Cilj 8: B. Lipej na kratko predstavi izvedene aktivnosti pri delu z obiskovalci in aktualno problematiko glede 
prevelikega števila obiskovalcev ob vikendih. B. Mozetič doda, da bo za omejevanje obiska potrebno 
razmisliti uvedbo simbolične vstopnine in plačila parkirišča. Glede na povedano M. Markeš predlaga še 
ureditev avtomatizacije najave obiska /vodenih ogledov (podobno kot imajo že nekateri parki). B. Vidmar 
povpraša za informacije o obiskovanju glede na pretekle informacije o večjem številu nenajavljenih skupin 
obiskovalcev. B. Lipej pove, da so se te kršitve zmanjšale glede na vložen trud z večjim informiranjem. 
 
B. Mozetič nadaljuje s poročanjem o izvedenih nalogah v okviru cilja 9 ter najnovejšimi informacijami glede 
popravila strojnih instalacij na novozgrajenih objektih: razpis je zaključen, izvajalec izbran (9. aprila 2019 
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bo uvedba v delo), organizacija, ki bo izvajala nadzor nad deli, pa je v fazi izbire. M. Markeš poudari izredno 
veliko pomembnost nadzora in zaprosi upravljavca še za informacije glede stanja osrednje opazovalnice. 
B. Mozetič pove, da je raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Humarja iz Biotehniške fakultete pripravila 
poročilo o stanju osrednje opazovalnice, ki bo osnova za njeno popravilo. 
 
N. Šalaja zaključi točko 3. s finančnim in kadrovskim poročilom ter predstavitvijo projektov v teku oziroma 
v pripravi.  
 
M. Markeš poda napotek upravljavcu, da je potrebno v Poročilu o uresničevanju letnega programa dela 
NR Škocjanski zatok v letu 2018 dopolniti opise doseženih kvantitativnih kazalnikov pri posameznih ciljih, 
kjer je napisano: 
- ni bilo izvedeno/ ni bilo potrebno/ nismo izvajali – napiše se vzrok oziroma pojasnilo. 
Potrebno je tudi dopolniti naslovno stran z imeni pripravljalcev poročila. 
 
Glede na predstavljeno v okviru točke 3. dnevnega reda, M. Markeš povpraša članice Odbora, če imajo še 
kakšno vprašanje ali pripombo. B. Vidmar povpraša po uspešnosti rasti obmorskega lanu (število rastlin). 
B Mozetič odgovori, da trenutno na območju rezervata raste šest (6) primerkov te rastline. 
 
Na podlagi seznanitve s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2018 so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje Poročilo o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok v letu 2018 z dopolnitvami, ki sledijo iz zapisnika. 
 
 
Ad 4) Seznanitev s Poročilom o izvajanju javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v obdobju od leta 2009 do 2018 
 
V tej točki N. Šalaja (skupaj z B. Mozetičem in B. Lipej) predstavi članicam Odbora Poročilo o izvajanju 
javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok v obdobju od leta 2099 do 2018, ki je bilo 
izdelano v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki oz. raziskovalci. Ob tej priložnosti N. Šalaja poda zahvalo 
vsem zunanjim sodelavcem za njihovo pripravljenost in dobro opravljeno delo pri pripravi poročila. 
 
Na podlagi predstavitve Poročila o izvajanju javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v obdobju od leta 2009 do 2018 so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor se zahvaljuje N. Šalaja za njeno odlično opravljeno delo pri vodenju rezervata v preteklem obdobju 
kot tudi za pripravo zgoraj omenjenega poročila. Zahvala velja tudi njeni ožji ekipi, zaposlenim v okviru NR 
Škocjanski zatok kot tudi vsem zaposlenim na DOPPS za kvalitetno in dobro delo na področju varstva 
narave  
 
M. Markeš poudari, da so izkušnje pri upravljanju NR Škocjanski zatok v preteklem obdobju zelo 
pomembne in predstavljajo dobro osnovo oz. usmeritve za njegovo upravljanje v prihodnje. Poda še nekaj 
dopolnitev poročila in sicer: 
- naslovna stran, kjer je napisano ekipa NRŠZ, se dopolni s konkretnimi imeni, 
- na začetku poročila se doda informacija z imeni partnerjev in organizacij, ki so sodelovale z upravljavcem 
in bile ključnega pomena za dobro upravljanje NR Škocjanski zatok, 
- poročilo se dopolni tudi s podatki o sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji, tako na lokalnem, 
državnem in mednarodnem nivoju, 
- doda se zaključek, kjer se izpostavi pretekle izkušnje pri upravljanju rezervata kot tudi ideje za bodoče 
upravljanje. 
 
Na podlagi seznanitve s Poročilom o izvajanju javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v obdobju od leta 2009 do 2018 so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje Poročilo o izvajanju javne službe - upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v obdobju od leta 2009 do 2018 z dopolnitvami, ki sledijo iz zapisnika. 
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Članica Odbora so na 19. redni seji Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Odbor NR Škocjanski zatok glede na preteklo dobro delo in dobre rezultate pri upravljanju NR Škocjanski 
zatok podpira in predlaga, da se pri podaljšanju koncesije za upravljanje NR Škocjanski zatok ponovno 
izbere in potrdi DOPPS kot upravljavca tega območja. 
 
 
Ad 5) Razno 
 
V okviru točke razno B. Mozetič povpraša T. Babič kakšno je trenutno stanje glede Go-kart steze v bližini 
rezervata. T. Babič odgovori da se na tem področju trenutno nič ne dogaja in predlaga, da se to vprašanje 
doda v seznam zadev, ki bodo predstavljene na skupnem sestanku z novim županom MO Koper.  
 
V zaključku se M. Markeš zahvali prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje na seji, upravljavcu pa za 
uspešno opravljeno delo v 2018. 
 
Seja se je zaključila ob 11.00 uri. 
Datum priprave zapisnika: 27.3.2019 
 
Zapisala:  
Bojana LIPEJ       dr. Marija Markeš 
DOPPS        predsednica Odbora za naravni rezervat 


