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ZAPISNIK 
 
24. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je potekala na daljavo, z uporabo spletnega 
orodja ZOOM, v sredo 19.5.2021, s pričetkom ob 8.00 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 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- Borut Mozetič, Bojana Lipej in Tina Kocjančič 
 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 23. seje Odbora 
3. Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2020 
4. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članov Odbora. Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi člani 
Odbora in da je Odbor sklepčen. 
 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica Odbora, dr. Marija Markeš je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red 24. seje Odbora. 
Na podlagi pregleda dnevnega reda so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 24. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 23. seje Odbora 
 
Glede na zadolžitev upravljalca da v sodelovanju z MO Koper razreši dilemo zemljišča v lasti Telekom 
Slovenija (kot sledi iz zapisnika 23. seje Odbora), M. Markeš povpraša prisotne po zadnjih informacijah. T. 
Babič odgovori (pri tem uporabi grafični prikaz), da so na MOK uredili tako, da zadevna parcela ni več 
stavbno ampak vodno zemljišče, težava pa je prisotna na površinah z oznako K2, ker je tam namenska 
raba kmetijska. Pove še, da je območje Jezerca po dejanski rabi območje kmetijske rabe in v izogib 
vrtičkarjem je predlog na MOK takšen, da se temu območju dodeli gozdna raba. Tudi poti so označene kot 
kmetijska raba in predlog iz MOK je sprememba le-teh v vodno zemljišče. 
T. Babič nadaljuje z vprašanjem, kakšen je predlog upravljavca za dodelitev rabe območja okolice centra 
za obiskovalce, pri hlevu in za območje Bertoške bonifike. B. Mozetič predlaga sledeče: okolica centra za 
obiskovalce naj bo stavbno zemljišče, kjer je hlev naj bo zaradi gerkov vodna površina, prav tako tudi 
bonifika (na bonifiki ne sme biti namenske rabe). Doda še, da naj bo območje ob ankaranski vpadnici 
klasificirano kot kmetijska površina in ne gozd. 
R. Velišček povpraša kakšna je trenutna raba parkirišča? T. Babič pove, da je to sedaj označeno kot zelena 
površina. 
T. Babič zaprosi upravljavca, da svoje predloge označi/ nariše na predstavljeni karti ter jo pošlje na MOK 
za končno uskladitev. Tako T. Babič in B. Mozetič sta mnenja, da je pomembno, da se namenska raba 
zemljišč uskladi pred javno razgrnitvijo na MOK. 
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Glede na predstavljene informacije in diskusijo M. Markeš povzame, da je zemljišče v lasti Telekom 
Slovenije sedaj klasificirano kot vodno zemljišče in povpraša predstavnico MOK, če to predstavlja problem 
pri odkupu. T. Babič pove da ne, samo cena se bo zmanjšala. 
R. Velišček povpraša ali bo zemljišče pri Telekomu kupila RS? M. Markeš odgovori pritrdilno. 
 
V okviru te točke M. Markeš še seznani prisotne z aktualno informacijo pri odpravi napak na novozgrajenih 
objektih in pove, da je Zav. Triglav pristala na pokritje 1/3 stroškov; z MOP je bila na takšen izid podana 
pritožba in trenutno se čaka na njeno rešitev. Zav. Triglav utemeljuje svojo odločitev s tem, da so za napake 
krivi izvajalci in nadzor. B. Mozetič pove, da bo osrednja opazovalnica do nadaljnjega (do odprave napak) 
zaprta. 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 23. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok z dodatnimi informacijami, ki 
sledijo iz zapisnika 24. seje Odbora. 
 
 
Ad 3) Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok v letu 2020 
 
V nadaljevanju M. Markeš pozove predstavnika upravljavca za predstavitev Poročila o uresničevanju 
letnega programa NR Škocjanski zatok v letu 2020. 
 
V okviru cilja 1. B. Mozetič na kratko predstavi izvedene aktivnosti pri sanaciji nasipa in rekonstrukciji 
dotrajanega praga na izlivnem delu Are z avtomatskim zaporničnim sistemom, ki so bile izvedene v okviru 
Sklada za podnebne spremembe (v nadaljevanju: SPS) kot tudi aktivnosti pri odstranjevanju invazivnih 
tujerodnih vrst (v nadaljevanju: ITV). Poudari, da so sredstva iz SPS bistveno pripomogla k boljšemu 
upravljanju rezervata. 
 

Cilj 2: B. Mozetič predstavi zaključne aktivnosti pri ureditvi vstopnih točk, učne poti in površin pod 
ankaransko cesto, katerih izvedbo je sofinancirala Luka Koper, d.d. Pove še, da je bilo, tako v okviru cilja 
1. kot tudi cilja 2., veliko aktivnosti namenjeno odstranjevanju ITV. 
 
V okviru cilja 3 je bila glavnina aktivnosti namenjena ukrepom za obvladovanje tujerodnih vrst želv ter 
delu na dokončni opustitvi vrtičkarske dejavnosti vključno z odstranitvijo vse vrtičkarske infrastrukture.  
 
Cilj 4 je bil predstavljen že predhodno, pri točki 2. tega sestanka, kjer je potekala diskusija med člani 
Odbora in upravljavcem. 
 
Cilj 5: B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo izvedenih aktivnosti pri spremljanju stanja naravnih vrednot in 
biotske raznovrstnosti, ki so potekala kot predhodna leta, s poudarkom, da so se določene aktivnosti 
zaradi izvajanja projekta IMPRECO nadgradile in s tem bistveno izboljšale.  
 
Pri cilju 6 je B. Mozetič pove, da se je z nadgradnjo praga na Ari z zaporničnim sistemom in nadvišanjem 
zapornice na morskem kanalu bistveno izboljšalo zagotavljanje primerne količine vode na celotnem 
območju rezervata kot tudi njegova poplavna varnost, kar je velika zasluga financiranja iz SPS in dobrega 
sodelovanja zaposlenih iz DRSV, VGP Drava Ptuj d.o.o. in posameznih podizvajalcev. 
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 kot tudi zaposlenim na DRSV, VGP Drava 
Ptuj d.o.o. in podizvajalcem, ki so sodelovali pri izvedbi omenjenega dela. 
 
Pri cilju 7 so bile aktivnosti usmerjene v zagotavljanje ustreznega varstvenega režima, ki se izvaja z 
naravovarstvenim nadzorom (NN). Za podporo pri izvajanju NN je bilo vzpostavljeno sodelovanje z vodji 
policijskega okoliša Koper in Bertoki. 
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V okviru cilja 8, B. Lipej na kratko predstavi aktivnosti, ki so bile zaradi epidemije Covid-19 izvedene v 
zmanjšanem obsegu oz. jih ni bilo možno izvajati zaradi zaprtja NRŠZ. Število obiskovalcev na vodenih 
ogledih in drugih programih je bilo, v primerjavi s prejšnjimi leti dosti manjše in s tem posledično tudi manj 
lastnih prihodkov. Zaprtje NRŠZ zaradi Covid-19 pa ni vplivalo na zmanjšanje ur zaposlenih, ki so se v času 
zaprtja rezervata preusmerili v pripravo novih vzgojno-izobraževalnih materialov in kasnejši povečan 
obseg dela po ponovnem odprtju rezervata. M. Markeš v imenu celotnega Odbora izreče ZAHVALO vsem 
zaposlenim za takšno pripravljenost. 
 
Cilj 9: B. Mozetič na kratko povzame problematiko odprave napak na novozgrajenih objektih v NRŠZ in 
pove, da smo bili 28.10.2021 s strani MOP seznanjeni s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je ocenilo, da 
so bili v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za unovčenje bančne garancije, ker tožeča stranka vseh 
napak na objektih v dogovorjenem roku ni odpravila. M. Markeš pove, da so na MOP za rešitev tega 
problema naredili vse, kar je bilo potrebno in da je s tem zadeva zaključena. B. Mozetič nadaljuje z 
informacijo o stanju osrednje opazovalnice, ki je nujno potrebna sanacije (zamakanje, vlažnost lesa, 
korozija spojnih kovinskih el.) in omeni še problem z biološko čistilno napravo, sanacijo katere bo potrebno 
kriti iz investicijskega vzdrževanja. Glede Zav. Triglav pa so bile informacije podane že pri točki 2. tega 
sestanka. 
 
Cilj 10: B. Lipej seznani Odbor z aktivnostmi, ki zagotavljajo učinkovito in pregledno upravljanje NRŠZ. 
Odbor seznani še z zaključnimi aktivnostmi projekta IMPRECO s poudarkom na podpisu Dogovora med 
deležniki (Stakeholders Protocol), h kateremu je pristopilo 13 deležnikov, med drugimi tudi Mestna občina 
Koper in Luka Koper d.d. Nadaljuje še z informacijo, da nam je MO Koper v 2021 ponovno odobrila projekt 
na javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper. 
 
M. Markeš in člani Odbora izrečejo ZAHVALO ekipi NRŠZ in vodstvu DOPPS za dobro in korektno delo pri 
pripravi poročil in dokumentov, ki so potrebni za uspešno upravljanje Škocjanskega zatoka. 
 
Na podlagi seznanitve s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2020 so člani 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 2020 (vsebinski in finančni del). 
 
 
Ad 4) Razno 
V okviru točke razno je bila odprta razprava: 

- M. Markeš izreče ZAHVALO predstavnicama MO Koper, A. Poklar in T. Babič za njuno aktivno 
delo in sodelovanje ter predvsem velik angažma pri reševanju različnih problemov v okviru 
upravljanja NR Škocjanski zatok. 

- M. Markeš izreče ZAHVALO tudi Direkciji RS za vode za uspešno izvedeno delo pri sanaciji 
nasipa in rekonstrukciji dotrajanega praga na izlivnem delu Are z željo po čimprejšnjem 
terenskem ogledu. 

 
V zaključku se M. Markeš zahvali vsem prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje na seji. 
 
 
Seja se je zaključila ob 8.50 uri. 
Datum priprave zapisnika: 21.5.2021 
 
 
Zapisali:  
Bojana LIPEJ in Tina KOCJANČIČ                             dr. Marija Markeš 
DOPPS        predsednica Odbora NR Škocjanski zatok 


