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ZAPISNIK 
 
23. seje Odbora za Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je potekala na daljavo, z uporabo spletnega orodja 
ZOOM, v četrtek, 18.2.2021, s pričetkom ob 9.00 uri. 
 
Prisotni člani Odbora:  
- dr. Marija Markeš, predsednica Odbora, Ministrstvo za okolje in prostor  
- Rok Velišček, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek 

z morjem, Koper 
-  mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran 
-  mag. Tjaša Babič, Mestna občina Koper 
- Andreja Poklar, Mestna občina Koper 
 
Prisotna predstavnika upravljavca: 
- Borut Mozetič, Bojana Lipej 
 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. dopisne seje Odbora 
3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2021 
4. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članov Odbora. Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi člani 
Odbora naravnega rezervata in da je Odbor sklepčen. 
 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 
 
Dr. Marija Markeš je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red 23. redne seje Odbora. Na podlagi 
pregleda dnevnega reda so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 23. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 22. dopisne seje Odbora 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 22. dopisne seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 3) Obravnava in sprejem Letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2021 
 
M. Markeš v uvodu seznani Odbor s spremembo sestave članov Odbora. Dosedanja članica Odbora Zorka 
Sotlar (MOP, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Koper) z letom 2021 odhaja v 
pokoj in njen naslednik je Rok Velišček, kateremu danes izrekamo dobrodošlico. 
 
M. Markeš je v imenu celotnega Odbora in upravljavca NR Škocjanski zatok izrekla posebno ZAHVALO 
Zorki Sotlar za njeno večletno aktivno delo v Odboru, njeno strokovnost, predanost in zavzetost pri 
reševanju problemov, na podlagi katerih je veliko prispevala k uspešnemu upravljanju NR Škocjanski zatok. 
V zahvalo bo prejela knjigo Iztoka Geistra »Doživeti Škocjanski zatok«. 
 
V nadaljevanju M. Markeš pozove predstavnika upravljavca, B. Mozetiča za predstavitev Letnega 
programa NR Škocjanski zatok za leto 2021.  
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Cilj 1: B. Mozetič na kratko predstavi naloge s poudarkom na aktivnostih pri odstranjevanju tujerodnih 
invazivnih vrst (v nadaljevanju: ITV) v okviru Sklada za podnebne spremembe (v nadaljevanju: SPS) in pove, 
da se je v okviru SPS v letu 2020 izvedlo veliko aktivnosti za reševanje te problematike. Doda še, da so bila 
v okviru cilja 1 uspešno zaključena dela na vodni infrastrukturi – sanacija nasipa in rekonstrukcija 
dotrajanega praga na izlivnem delu Are z avtomatskim zaporničnim sistemom, za kar bo upravljanje NRŠZ 
v prihodnje efektivnejše in uspešnejše. 
 

Cilj 2: v okviru tega cilja B. Mozetič predstavi Odboru izvedene aktivnosti pri ureditvi vstopnih točk, učne 
poti in površin pod ankaransko cesto (sofinanciranje s strani Luke Koper, d.d. in sodelovanje z Gimnazijo 
Koper) in naloge, ki so predvidene v 2021 za ohranjanje vzpostavljenega stanja, vključno z aktivnostmi za 
vzpostavitev submediteransko ilirskega travnika na tem delu rezervata. V nadaljevanju pove, da bomo v 
letu 2021, v sodelovanju DRSV, VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ter lokalnimi deležniki, pristopili k izdelavi načrta 
upravljanja zaporničnega sistema pri Turku na Rižani ter avtomatskih zapornic na Ari in morskem kanalu. 
 
Cilj 3: glavnina aktivnosti v okviru cilja 3 bo namenjena ukrepom za obvladovanje tujerodnih vrst želv ter 
odstranjevanju tujerodnih rastlinskih vrst vzporedno z aktivnostmi za pospeševanje razraščanja 
domorodnih grmovnih in drevesnih vrst. B. Mozetič omeni, da se bo na podlagi izkušenj pripravilo 
enostaven priročnik ukrepov za obvladovanje ITV na območju NRŠZ.  
B. Vidmar povpraša, če se je okviru izvajanja ukrepov za obvladovanje ITV in priprave omenjenega 
priročnika povezalo z ZRSVN, območno enoto Kranj? B. Mozetič odgovori, da ima sicer vsako zavarovano 
območje svojo specifiko ampak smo je bilo vzpostavljeno sodelovanje. B. Vidmar nadaljuje, da se 
priporoča za delitev znanja in izkušenj pri obvladovanju ITV na območju NRŠZ. 
 
Cilj 4: B. Mozetič natančneje predstavi aktivnosti za odkup zemljišča v lasti Telekoma Slovenija s 
predlogom, da se sredstva za odkup obravnavanega zemljišča prenesejo v leto 2021. 
T. Babič povpraša, kakšna bo namenska raba tega zemljišča? B. Mozetič odgovori, da namenska raba v tej 
fazi ni bila spremenjena, po dejanski rabi pa je to zamočvirjeno (vodno) zemljišče. M. Markeš povpraša ali 
raba zemljišča pomeni težavo? T. Babič odgovori, da je raba povezana s ceno. B. Mozetič doda, da je bila 
cena že predhodno usklajena in M. Markeš nadaljuje z vprašanjem, če lahko MOK uveljavlja predkupno 
pravico na to zemljišče. T. Babič pove, da to območje ni del rezervata oziroma, med veljavnimi 
prostorskimi podatki ta parcela ni znotraj Odloka o ureditvenemu načrtu za območje NRŠZ. M. Markeš 
pozove upravljavca, da se dilema glede lege omenjenega zemljišča reši v sodelovanju z MOK. B. Mozetič 
pove, da se bo za rešitev tega vprašanja oglasil na MOK pred javno predstavitvijo novega prostorskega 
načrta MO Koper. 
 
Cilj 5: B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo spremljanja stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 
ki se bodo v letu 2021 nadaljevala v skladu z Načrtom upravljanja NRŠZ in predhodno dobro prakso (v delo 
se bo vključevalo tako zaposlene kot prostovoljce in člane DOPPS). 
 
Cilj 6: prioritetna naloga bo v 2021 dokončna formalizacija poslovnika o pretokih vode po levem 
razbremenilniku Rižane - Ara, ki je nujno potreben za upravljanje z vodnim režimom na sladkovodnem 
delu rezervata. B. Mozetič pove, da je glede formalizacije omenjenega poslovnika že govoril z R. Veliščkom. 
B. Mozetič omeni še novosti glede širitve bertoške vpadnice in posledično postavitve protihrupne ograje 
ter varovalnega nasipa vzdolž bertoške vpadnice. 
 
Cilj 7: v okviru tega cilja B. Mozetič seznani Odbor z delom NN v času epidemije COVID-19 in da je 
vzpostavitev informacijskega sistema za delo prekrškovnih organov v zaključni fazi. 
 
Cilj 8: predstavitev planiranih aktivnosti v letu 2021 na kratko predstavi B. Lipej in pove, kako je epidemija 
COVID-19 vplivala delo z obiskovalci v letu 2020, ko se je zaradi zaprtja rezervata in centra za obiskovalce 
posledično zmanjšalo izvajanje različnih programov (najemi prostora in pogostitve, predavanja, različne 
delavnice, razstave), kar je pomenilo tudi upad lastnih prihodkov. V letu 2021 predvidevamo, da bo del 
programov za obiskovalce še vedno okrnjenih, zato bodo naše aktivnosti usmerjene v pripravo novih 
programov za obiskovalce z izvajanjem na daljavo (preko ZOOM-a) kot tudi se bomo posvetili pripravi 
novih učnih/ izobraževalnih pripomočkov za učence ter promocijskih materialov. Nadaljevali pa bomo z 
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delom na pripravi turističnih itinerarjev in sodelovanjem s strokovnjaki iz Turistice Portorož in nadgradnjo 
obstoječih programe za obiskovalce z znanji, pridobljenimi v okviru projekta IMPRECO. B. Lipej seznani 
Odbor z informacijo, da so vsi zaposleni v NRŠZ pripravljeni na povečan obseg dela, ki bo sledil po 
ponovnem odprtju rezervata in centra za obiskovalce, za kar se je M. Markeš v imenu celotnega Odbora 
zahvalila in izrekla ZAHVALO vsem zaposlenim za njihovo pripravljenost. 
 
Cilj 9: v okviru  tega cilja B. Mozetič na kratko povzame problematiko odprave napak na novozgrajenih 
objektih v NRŠZ in seznani Odbor z najnovejšimi informacijami pri reševanje te problematike. Pove, da so 
bili predstavniki arh. biroja Ravnikar Potokar d.o.o. na ogledu objektov v NRŠZ 17.2.2021. 
M. Markeš doda, da mora arh. Biro Ravnikar Potokar d.o.o. oddati popravljeno projektno dokumentacijo 
glede projektantske odgovornosti do 28.2. na Zavarovalnico Triglav. V nadaljevanju B. Mozetič seznani 
Odbor o nadgradnji parkirišča s sistemom cestnih zapornic, ki bo omogočil parkiranje le obiskovalcem 
rezervata in na ta način bo doseženo umirjanje prometa na območju rezervata ter večja varnost 
obiskovalcev. 
 
Cilj 10: B. Lipej seznani Odbor z aktivnostmi, ki v okviru cilja 10 zagotavljajo učinkovito, pregledno in dobro 
delo in upravljanje NRŠZ. Odbor seznani še z zaključnimi aktivnostmi projekta IMPRECO in predvidene 
nove projektne prijave na razpise. 
 
B. Mozetič in B. Lipej sta v nadaljevanju predstavila tabelo stroškov in virov financiranja za izvedbo 
programa dela NRŠZ v letu 2021, katero je pripravila N. Šalaja Razinger, kljub temu da je na daljši bolniški 
odsotnosti. M. Markeš ji je v imenu Odbora izrekla ZAHVALO in poudarila, da je N. Šalaja Razinger s svojim 
dolgoletnim delom v okviru NRŠZ in DOPPS pomembno prispevala k današnji podobi NRŠZ. 
 
B. Mozetič Odboru natančneje predstavi preglednico 13, ki vključuje aktivnosti, financirane iz SPS v letu 
2021. Poudari, da je SPS izredno pomemben vir financiranja za izvajanje aktivnosti pri omejevanju ITV in 
posledično to pomeni tudi uspešnejše upravljanje NRŠZ. 
M. Markeš in člani Odbora izrečejo ZAHVALO vsem zaposlenim iz Sektorja za ohranjanje narave (MOP), ki 
so zaslužni za uspešno pridobitev finančnih sredstev v okviru SPS. 
 
Na podlagi seznanitve z Letnim programom dela NR Škocjanski zatok za leto 2021 so člani Odbora soglasno 
sprejele naslednji  S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje predlog Letnega programa dela NR Škocjanski zatok za 2021. 
 
 
Ad 4) Razno 
V okviru točke razno je bila odprta razprava: 

- M. Markeš zaprosi upravljavca NRŠZ za čimprejšnjo pripravo letnega poročila o delu NRŠZ v 
letu 2020. B. Mozetič in B. Lipej sta ji to zagotovila. 

- B. Vidmar povpraša upravljavca, kdo bo nadaljeval delo pri odstranjevanju tujerodnih vrst 
želv, glede na to, da oseba, ki je to izvajala ni več zaposlena na DOPPS. B. Mozetič odgovori, 
da bo to delo izvajala naravovarstvena nadzornica Daša Stavber. 

 
V zaključku se M. Markeš zahvali prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje na seji. 
 
Seja se je zaključila ob 10.00 uri. 
Datum priprave zapisnika: 19.2.2021 
 
Zapisala:  
Bojana LIPEJ                              dr. Marija Markeš 
DOPPS                  predsednica Odbora za naravni rezervat 


