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ZAPISNIK 
 
20. seje Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je potekala v torek, 17.12.2019, s pričetkom ob 
12.00 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 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- mag. Nataša Šalaja, Borut Mozetič, Bojana Lipej 
 
Opravičeno odsotni: 
- mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran 
- mag. Tjaša Babič, Mestna občina Koper 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Odbora 
3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2020 
4. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članic Odbora. Ugotovljeno je bilo, da sta članici Odbora 
mag. Barbara Vidmar (ZRSVN, OE Piran) in mag. Tjaša Babič (MO Koper) opravičeno odsotni ter, da so 
prisotne tri članice Odbora in da je Odbor sklepčen. 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 
 
Dr. Marija Markeš je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red 20. redne seje Odbora. Na podlagi 
pregleda dnevnega reda so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 20. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
M. Markeš nadalje pove, da se je Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije novembra 2019 
podaljšala koncesija za upravljanje NR Škocjanski zatok za nadaljnjih deset let in seznani članice Odbora z 
informacijo, da je bil v decembru 2019 na MOP podan predlog sklepa za podaljšanje mandata članom 
Odbora NRŠZ za nadaljnje štiriletno obdobje. 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Odbora 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so članice Odbora soglasno sprejele naslednji S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 19. redne seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Ad 3) Obravnava in sprejem Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2020 
 
M. Markeš povabi predstavnike upravljavca, da Odbor seznani s programom dela NR Škocjanski zatok za 
leto 2020 in pred začetkom povpraša upravljavca za natančnejšo obrazložitev označitve določenih 
aktivnosti v programu z zvezdicami. N. Šalaja pojasni, da ena zvezdica pomeni, da financiranje še ni 
zagotovljeno, dve pa, da je bil za te zadeve podan predlog za financiranje iz podnebnega sklada, vendar 
trenutno še ni dokončnih odločitev glede tega. 
 
M. Markeš predlaga, da se zaradi lažjega razumevanja preglednic pod vsako tabelo doda opomba: legenda 
je na strani 12 ali se pa pod vsako preglednico doda legenda. Prav tako pove, da sredstva iz Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) ne bodo več na razpolago in predlaga, da je potrebno v programu 
popraviti oz. črtati vir financiranja, ker tega v letu 2020 več ne bo mogoče zagotavljati.  
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B. Mozetič pred začetkom predstavitve seznani Odbor, da je pri navajanju avtorjev pomotoma izpadlo ime 
Josip Otopal, kar bo takoj popravljeno. Nadaljuje z obrazložitvijo programa dela po posameznih ciljih s 
poudarkom na manjku fin. sredstev iz SKZG, ki so v preteklosti (do konca leta 2019) zagotavljala optimalen 
način upravljanja NRŠZ. M. Markeš doda, da so bila to dodatna sredstva, ki neglede na vsebine ne bodo 
mogla postati redna sredstva. M. Markeš še poudari, da je letošnje financiranje s strani MOP skladno s 
predvidenim financiranjem v načrtu upravljanja Škocjanskega zatoka. 
 
Cilj 1: B. Mozetič na kratko predstavi naloge s poudarkom na aktivnostih za dokončno ureditev nadvišanja 
nasipa vzdolž desnega brega Are in obnovo dotrajanega praga na njenem izlivnem delu. Pove še, da so v 
okviru tega cilja bili upoštevani le najnujnejši stroški in glede na prej omenjeno dejstvo manjka sredstev iz 
SKZG, bo v letu 2020 najbolj prizadeto habitatno urejanje NRŠZ. 
Glede na povedano, M. Markeš predlaga, da je potrebno razmisliti, kako bi ta sredstva lahko pridobili iz 
drugih virov, mogoče iz Sklada za podnebne spremembe (SPS). 
B. Mozetič nadaljuje, da se je v okviru SPS v letu 2019 naredilo veliko za reševanje problematike tujerodnih 
invazivnih vrst in pove še, da je vzpostavljeno sodelovanje z drugimi parki na obalnem območju (KPSS, 
KPS) za efektivnejše reševanje te problematike (tako izvedbeno kot stroškovno). 
 
Cilj 2: v okviru tega cilja B. Mozetič pove, da je v letu 2019 začeta priprava projektne dokumentacije za 
nadvišanje zaporničnega sistema na morskem kanalu v zaključni fazi in ta aktivnost je vključena v 
financiranje iz sredstev SPS. V nadaljevanju B. Mozetič seznani Odbor tudi z izvedenimi aktivnostmi in 
aktualnim stanjem glede ureditve vstopnih točk, učne poti in površin pod ankaransko cesto (sofinanciranje 
s strani Luke Koper, d.d.). 
 
Cilj 3: glavnina dela bodo aktivnosti za dokončno prenehanje vrtičkarske dejavnosti in odstranitev vse 
vrtičkarske infrastrukture na obravnavanem območju, za kar se je v letu 2019 vzpostavilo dobro 
sodelovanje z inšpekcijskimi službami v Kopru. V nadaljevanju B. Mozetič seznani Odbor o ukrepih za 
obvladovanje popisane sklednice na območju Jezerca kot tudi predvidenih aktivnostih v letu 2020. 
 
Cilj 4: v okviru tega cilja je po opravljeni parcelaciji in cenitvi zemljišča v lasti Telekoma Slovenija predviden 
odkup parcele (zato so na namenski PP zagotovljena sredstva v višini 16.000,00 eur) in vpisom lastništva 
RS v ZK. 
 
Cilj 5: B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo spremljanja stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 
ki se bodo v letu 2020 nadaljevala v skladu z Načrtom upravljanja NRŠZ. Sledi natančnejša obrazložitev 
spremljanja stanja močvirske sklednice ter tujerodnih vrst želv (popisana sklednica). Kot že predhodna 
leta, se bo tudi v 2020 v to delo vključevalo tako zaposlene kot prostovoljce in člane DOPPS. 
 
Cilj 6: prioritetna naloga v okviru tega cilja bo v 2020 dokončna formalizacija poslovnika o pretokih vode 
po levem razbremenilniku Rižane - Ara, ki je nujno potreben za upravljanje z vodnim režimom na 
sladkovodnem delu rezervata. Glede omejevanja negativnih vplivov hrupa iz okolice na rezervat A. Poklar 
seznani Odbor o možnosti zakasnitve izvedbe širitve bertoške vpadnice in posledično tudi postavitve 
protihrupne ograje ter varovalnega nasipa vzdolž bertoške vpadnice. 
 
Cilj 7: B. Mozetič Odbor seznani z informacijo, da so bili v letu 2019 dokončno dobavljeni vsi deli uniform 
za naravovarstvene nadzornike. O zakasnitvi dokončne vzpostavitve informacijskega sistema za delo 
prekrškovnih organov, ki ga financira MOP, pa prisotne na seji seznani M. Markeš. 
 
Cilj 8: predstavitev planiranih aktivnosti v letu 2020 na kratko predstavi B. Lipej in pove tudi, da smo v letu 
2019 zabeležili povečano število najemov dvorane v centru za obiskovalce, kar je posledica odprave napak 
na strojnih in elektro instalacijah v centru. Doda še, da bomo na področju dela z obiskovalci nadaljevali s 
poglobljenim sodelovanjem s Fakulteto za turistične študije Portorož z namenom izboljšanja programov 
za obiskovalce. Odbor seznani tudi z rezultati pri izvajanju pilotne akcije v okviru projekta IMPRECO in ga 
povabi na ogled postavljenih tabel po zaključku seje. 
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Cilj 9: v okviru cilja 9 je poleg nadaljevanja sanacije objektov glavnina dela v letu 2020 načrtovana ureditev 
parkirišča pred centrom za obiskovalce s sistemom cestnih zapornic, ki bo posledično pripomoglo k 
zmanjšanju prekomernega obiska rezervata in umirjanju prometa. B. Mozetič seznani Odbor z 
najnovejšimi informacijami glede odprave pomanjkljivosti in napak na novozgrajenih objektih. M. Markeš 
doda, da na sodišču poteka tožba za odpravo napak na podlagi unovčene bančne garancije podjetju 
Adriaing ter pove še o poslani zahtevi za odpravo napak na osrednji opazovalnici arhitekturnemu biroju 
Ravnikar Potokar d.o.o. oz. Zavarovalnici Triglav, kjer ima biro zavarovano odgovornost. 
V nadaljevanju N. Šalaja seznani Odbor o predvidenih stroških pri postavki 9.4.2. ki vsebujejo pripravo PZI 
za sanacijo osrednje opazovalnice (investicijo mora naročiti in izvesti MOP) kot tudi o popravku pri opisu 
kvantitativnega kazalnika za postavko 9.1.4. – črta se sledeči tekst: »vsaj 1 portal urejen (pogojno ob 
pridobitvi financiranja)« ter popravi se zadnja vrstica, kjer manjka beseda: zapornic. 
 
Cilj 10: v nadaljevanju seje N. Šalaja seznani Odbor s finančnim poročilom s poudarkom na preglednici 12 
(Prikaz predvidenih virov financiranja izvedbe programa dela 2020) in spremembe pri prihodkih iz naslova 
SKZGS, kar je bilo omenjeno že na začetku sestanka (vira financiranja iz SKZGS v letu 2020 ne bo več). 
 
Po kratki razpravi in razgovoru, so članice Odbora soglasno sprejele naslednji  S K L E P: 
Odbor NRŠZ predlaga, da se v preglednici 12 (prikaz predvidenih virov financiranja izvedbe programa dela 

2020) predlagana sredstva iz naslova SKZGS v znesku 10.000,00 eur prenese na postavko PP 559 Sklad za 

podnebne spremembe saj so vsebine skladne z nameni SPS. V preglednici 13 se s tem financiranjem 

povezani ukrepi prikažejo v prvem delu (UKREPI MOKRIŠČA). 

Poleg tega so zaradi nujnosti zagotovitve določenih virov financiranja za izvedbo programa dela 2020 
članice Odbora sprejele tudi sledeči  S K L E P: 
Odbor predlaga, da se zaradi nujnosti zadev in ohranitve uspešnega upravljanja NR Škocjanski zatok 
zagotovijo sredstva v znesku 5.000,00 eur (sanacija objektov v NRŠZ-priprava PZI za sanacijo osrednje 
opazovalnice). 
 
Glede na prejšnjo razpravo, M. Markeš zaprosi upravljavca, da se pri poglavju 7 (Kadrovski načrt) doda 
sledeči stavek: »Delo strokovnega vodje rezervata pri izvedbi aktivnosti 9.4.2. za koordinacijo in vsebinsko 
sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za sanacijo osrednje opazovalnice ocenjujemo na XXX 
ur v vrednosti XXX.«. Ocena stroškov se vključi v ustrezno aktivnost pod točko 7.2. programa. 
 
V zaključku razprave M. Markeš predlaga upravljavcu, da naj v Poročilo o delu v letu 2019 vključi sledeče: 

- ločeno se prikaže delo, ki je bilo opravljeno v okviru odprave napak in nepravilnosti na 
novozgrajenih objektih. 

 
Na podlagi seznanitve z letnim programom dela NR Škocjanski zatok za leto 2020 so članice Odbora 
soglasno sprejele naslednji  S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje predlog letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za 2020 
z dopolnitvami, ki sledijo iz zapisnika. 
 
Ad 4) Razno 
V okviru točke razno je bila odprta naslednja razprava: 

- B. Mozetič seznani Odbor o slabem stanju nadstreška na opazovalnici ob ankaranski cesti, kar 
je tudi del odprave napak in nepravilnosti na objektih. Zaradi varnosti obiskovalcev, Odbor 
predlaga, da se območje zavaruje in prepreči dostop obiskovalcem na opazovalnico. 

 
V zaključku se M. Markeš zahvali prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje na seji. 
 
Seja se je zaključila ob 14.30 uri. 
Datum priprave zapisnika: 19.12.2019 
 
Zapisala:  
Bojana LIPEJ                              dr. Marija Markeš 
DOPPS                  predsednica Odbora za naravni rezervat 


