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ZAPISNIK 
 

21. dopisne seje Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je bila sklicana v petek, 12. junija 
2020, in je potekala do petka, 19. junija 2020 do 12. ure. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 20. seje Odbora 
2. Obravnava in potrditev dopolnitev Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 

zatok v letu 2020 na podlagi spremembe izhodišč MOP 
3. Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata 

Škocjanski zatok v letu 2019 
 

 
Vabilo na 21. dopisno sejo Odbora NR Škocjanski zatok z vsem potrebnim gradivom in navodili za 
glasovanje je bilo vsem članicam Odbora posredovano 12. junija 2020 ob 13.56 uri (I. del gradiva) in ob 
17.58 (II. del gradiva) po elektronski pošti. 
 
Na podlagi navodil članice glasujejo do petka, 19. junija 2020, do 12. ure na e-naslov: 
bojana.lipej@dopps.si. V primeru da do tega roka ne glasujejo, se šteje, da predlagane sklepe 
zavračajo. 
 
Po e-pošti so svoje glasove za sprejem predlaganih sklepov podale: 

- Andreja Poklar, MOK, članica Odbora 

- mag. Tjaša Babič, MOK, članica Odbora 

- mag. Barbara Vidmar, ZRSVN, OE Piran, članica Odbora (z izjemo potrditve zapisnika 20. seje 
Odbora, ker na sestanku ni bila prisotna) 

 
Po telefonu sta svoje glasove za sprejem predlaganih sklepov podali: 

- dr. Marija Markeš, MOP, predsednica Odbora 

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

 
Na podlagi glasovanja so članice odbora sprejele naslednje tri S K L E P E: 
 

1. Odbor potrdi zapisnik 20. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
2. Odbor potrdi Letni program dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok (dopolnjena različica, 

junij 2020). 
3. Odbor potrdi (z dogovorjenimi dopolnitvami) Poročilo o uresničevanju letnega programa dela 

Naravnega rezervata Škocjanski zatok v letu 2019. 
 
 
Razprava k vsem trem točkam 21. dopisne seje NR Škocjanski zatok je potekala dopisno po e-pošti z 
vpisovanjem vidnih vprašanj in komentarjev v gradivo. Gradivo je bilo med članicami odbora in s 
pomočjo upravljavca usklajevano v sredo, 17.6.2020, od 10. do 14. ure. Upravljavec je pojasnila in 
popravke k gradivu posredoval vsem članicam odbora v četrtek, 18.6.2020, ob 13.27 uri. 
 
 
Zapisala:          
Bojana Lipej        dr. Marija Markeš, l.r. 
DOPPS         predsednica Odbora 
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