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ZAPISNIK 
 
27. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki je potekala na daljavo, z uporabo spletnega 
orodja ZOOM, v četrtek, 12.5.2022, s pričetkom ob 10.30 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. Tjaša Babič, Mestna občina Koper 
- mag. Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran 
 
Prisotni predstavniki upravljavca: 
- Borut Mozetič, Tina Kocjančič, Daša Stavber in Bojana Lipej 
 
Opravičeno odsotna: 
- Andreja Poklar, Mestna občina Koper 
 
 
Dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje Odbora 
3. Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2021 (finančno in vsebinsko poročilo) 
4. Razno 
 
Pred začetkom seje se je ugotovilo prisotnost članov Odbora. Ugotovljeno je bilo, da je članica Odbora 
Andreja Poklar (Mestna občina Koper) opravičeno odsotna ter da je Odbor sklepčen. 
 
 
Ad 1) Sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica Odbora, dr. Marija Markeš je po uvodnem pozdravu predstavila dnevni red 27. seje Odbora. 
Na podlagi pregleda dnevnega reda so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se dnevni red 27. seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
 
Ad 2) Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje Odbora 
 
V uvodu M. Markeš povpraša prisotne o zadnjih informacijah glede OPN MO Koper. T. Babič pove, da je 
OPN v zaključni fazi javne razgrnitve in glede na večje število vprašanj oz. dopolnitev s strani javnosti bodo 
organizirane dodatne delavnice in verjetno nova javna razgrnitev OPN-ja. Pove še, da je bilo glede OPN-ja 
z upravljavcem NRŠZ vse usklajeno in ni več odprtih vprašanj. B. Mozetič doda, da so bile vse naše 
dopolnitve upoštevane in da je bilo sodelovanje z MO Koper zelo dobro. 
M. Markeš nadaljuje z vprašanjem glede ureditve parkiranja. B. Mozetič pove, da je pripravljen osnutek 
pravilnika parkiranja (B. Mozetič deli zaslon z osnutkom pravilnika), ki ga mora pregledati in potrditi 
Odbor. M. Markeš povpraša upravljavca koliko časa potrebuje za pripravo opisa problematike parkiranja 
in končne verzijo njegovega pravilnika. B. Mozetič odgovori da vsaj 14 dni. M. Markeš predlaga, da se do 
10.6.2022 pripravi prej omenjena dokumentacija za člane Odbora, ki pa mora biti predhodno pregledana 
s strani Sektorja za varstvo narave in ZRSVN, OE Piran. Doda še, da naj upravljavec Sektor za varstvo narave 
zaprosi za pisno mnenje, ki ga nato, skupaj z vso ostalo dokumentacijo posreduje članom Odbora . B. 
Mozetič doda, da je o tej problematiki predstavnico Sektorja za varstvo narave, J. Vidic, predhodno ustno 
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že seznanil. V nadaljevanju člane Odbora seznani še z možnostjo plačljivega vstopa v osrednjo 
opazovalnico. 
 
Glede na povedano so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Upravljavec do 10.6.2022 dostavi članom Odbora dokumentacijo z opisom problematike parkiranja in 
plačljivega vstopa v osrednjo opazovalnico, z osnutkom pravilnika parkiranja in pisnim mnenjem Sektorja 
za varstvo narave na to dokumentacijo, ki jo predhodno pregleda tudi ZRSVN, OE Piran. 
 
Na ostali del zapisnika člani Odbora niso imeli pripomb. 
 
Na podlagi pregleda zapisnika so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Potrdi se zapisnik 26. redne seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok. 
 
Pred začetkom predstavitev v okviru točke 3, M. Markeš zaprosi upravljavca, da člane Odbora redno 
seznanja o končnih potrditvah poročil in programov oziramo o strani ministrstva oz. ministra. 
 
Ad 3) Obravnava in potrditev Poročila o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski zatok v letu 2021 (finančno in vsebinsko poročilo) 
 
M. Markeš zaprosi upravljavca za predstavitev Poročila po posameznih ciljih. 
 
Cilj 1: B. Mozetič predstavi izvedene naloge s poudarkom na izvedbi 2. faze sanacije visokovodnega nasipa 
na desnem bregu Are z vtiskanjem zagatnic ter začetku upravljanja zapornic na izlivnem delu Are (vse 
izvedeno v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (v nadaljevanju: SPS)). 
Sistem deluje brezhibno zato z zagotavljanjem zadostnih količin sladke vode za vzdrževanje ustreznih 
vodostajev sladkovodnega dela rezervata ni bilo težav. Nadaljuje s predstavitvijo izvedenih aktivnosti v 
okviru priprave enotnega načrta upravljanja zaporničnega sistema pri Turku na Rižani ter avtomatskih 
zapornic na Ari in morskem kanalu, kar poteka v sodelovanju z DRSV. R. Velišček doda, da sta sistema 
sedaj povezana in poenotena ter da se predvideva zaključek pravilnika v juniju 2022. 
M. Markeš glede na povedano preda ZAHVALO za zgledno in korektno sodelovanje med upravljavcem in 
DRSV. 
B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo aktivnosti pri odstranjevanju in preprečitvi razširjanja tujerodnih 
rastlinskih vrst (v nadaljevanju: ITV), kjer je izrednega pomena delo strokovno usposobljenega zunanjega 
izvajalca – botanika. Poudari, da je opazen velik napredek, da pa bo potrebno te aktivnosti redno izvajati 
tudi v prihodnje. M. Markeš poda pobudo predstavniku DRSV, da bi podobne aktivnosti začeli izvajati tudi 
gorvodno ob razbremenilniku Ara in zaprosi upravljavca, da pošlje dopis z opisom problematike in 
možnimi rešitvami glede ITV na DRSV. B. Mozetič predstavi aktivnosti glede problematike okrasnih 
gizdavk, kjer M. Markeš povpraša, kateri so aktivni in kateri preventivni ukrepi. B. Mozetič odgovori, da so 
aktivni ukrepi sledenje potencialnih gnezdišč s fotopastmi, redni obhodi in metodo lova z vršami, vodno 
mrežo in z roko, preventivni pa so ozaveščanje širše in ožje javnosti v okviru vzgojno-izobraževalnih 
aktivnosti. M. Markeš zaprosi upravljavca, da naj preventivne ukrepe za okrasno gizdavko doda tudi v 
okviru cilja 8. 
Nadalje M. Markeš povpraša upravljavca kako je urejena varnost obiskovalcev in zaposlenih pri izvajanju 
programov s konji (kakšno je zavarovanje). B. Mozetič pove, da imamo urejeno civilno zavarovanje in D. 
Stavber doda, da je varnost jahačev na prvem mestu ter da se pri izvajanju jahanja upoštevajo vsi 
preventivni in zaščitni ukrepi kot tudi se uporablja vsa potrebna zaščitna oprema. B. Mozetič nadaljuje z 
informacijo, da smo konec aprila in v začetku maja dobili 2 nova žrebička. 
 

Cilj 2: v okviru tega cilja B. Mozetič najprej izpostavi problematiko poškodovanih lesenih zastorov in 
koalescenčnih filtrov na območju pod ankaransko vpadnico in nato nadaljuje s predstavitvijo ukrepov za 
obvladovanje širjenja ITV na tem območju kot tudi aktivnosti za vzpostavitev 0,5ha novih polsuhih 
travnikov, ki jih je v neposredni okolici rezervata izjemno malo. Omeni še, da je znotraj lagunarnega dela 
rezervata opazno manj smeti, kar je zelo razveseljujoče. 
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V okviru cilja 3 B. Mozetič pove, da je bila glavnina aktivnosti namenjena ukrepom za obvladovanje 
tujerodnih vrst želv in tujerodnih rastlinskih vrst ter dokončni odstranitvi vse vrtičkarske infrastrukture.  
 
Pri cilju 4 so bile predstavljene zadnje informacije glede odkupa vodnih zemljišč, ki ležijo na območju NRŠZ. 
B. Vidmar omeni, da se bo to lahko rešilo šele po dokončnem sprejetju OPN MO Koper. B. Mozetič se 
strinja, da se bo rešitev te problematike zavlekla do potrditve OPN-ja in doda, da bom o tej zakasnitvi 
obvestili MOP.  
 
Cilj 5: B. Mozetič nadaljuje s predstavitvijo aktivnosti pri spremljanju stanja naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti, ki so potekala kot predhodna leta. Pove, da je bila gnezditvena sezona 2021 uspešna. V 
sladkovodnem delu rezervata je že peto leto zapored gnezdil par rjavih čapelj (Ardea purpurea), od ostalih 
zanimivejših gnezdilk pa velja omeniti še en par sive gosi (Anser anser), 4-5 parov čapljice (Ixobrychus 
minutus), 9-10 parov mokoža (Rallus aquaticus) in 1-2 para sivke (Aythya ferina). Doda še, da je bil v letu 
2021 izveden monitoring ihtiofavne v laguni rezervata.  
 
V okviru cilja 6 se člani Odbora seznanijo o aktualnih informacijah glede izgradnje nove štiripasovnice ob 
NRŠZ s postavitvijo protihrupne ograje. B. Mozetič seznani člane Odbora tudi o problematiki izpuščanja 
odpadnih voda od čiščenja sodov v Vinakopru v Badaševico in da nimamo povratnih informacij od 
inšpekcijskih služb. R. Velišček pove, da je bila v Badaševici narejena analiza na 15 vzorčevalnih mestih, ki 
je pokazala, da je v vodi preveč hranil in fekalij ter nekaterih soli. T. Babič pove, da se bo glede te 
problematike pozanimala na MOK. M. Markeš doda, da je takšne dogodke potrebno vedno prijavljati 
inšpekcijskim službam. 
 
Aktivnosti v okviru cilja 7 na kratko predstavi D. Stavber in pove, da je naravovarstveni nadzor je potekal 
brez izrekanja glob, z ustnimi opozorili za kršitve na območju rezervata in pisnimi obvestili za nepravilno 
parkiranje in da hujših kršitev nismo zaznali. 
M. Markeš povpraša za zadnje informacije glede prekrškovnega postopka. D. Stavber pove, da je bilo 
potrebno urediti dvojezičnost in to je sedaj urejeno. Nadalje M. Markeš pozove upravljavca, da dopolni 
tekst v Preglednici 7, pri točki 7.1.1. z bolj natančnim opisom kvantitativnega kazalnika, za kar je 
upravljavec povedal, da bo takoj dopolnjeno. B. Mozetič v okviru te točke pove še, da je naravovarstvena 
nadzornica D. Stavber 30.3.2022 uspešno opravila ZUP. 
 
V okviru cilja 8 B. Lipej na kratko aktivnosti pri delu z obiskovalci s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih 
aktivnostih, ki so bile zaradi Covid-19 še vedno v okrnjene. Omeni še, da smo se novonastalim razmeram 
prilagodili tudi tako, da smo v času zaprtja rezervata naše vzgojno-izobraževalne aktivnosti usmerili v 
izobraževanje na daljavo in izdelali virtualno vodenje po učni poti, ki je zelo dober približek realnemu 
vodenemu ogledu. B. Lipej nadalje doda, da se je dobro sodelovanje s strokovnjaki Fakultete za turistične 
študije Univerze na Primorskem pokazalo v pripravi članka o NRŠZ, objavljenega v monografiji z naslovom: 
»Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia«. 
 
Cilj 9: B. Mozetič povzame glavne aktivnosti in ob tem poda ZAHVALO sodelavcu A. Marsiču za njegovo 
požrtvovalnost in dobro delo pri vzdrževanju objektov NRŠZ. Zahvali se pridruži tudi M. Markeš in zaprosi 
upravljavca za pripravo seznama in ocene potrebnih sredstev za vzdrževanje objektov s ciljem pravočasne 
pridobitve. M. Markeš še povpraša kakšno je stanje glede gnezdilne stene. B. Mozetič odgovori, da so bili 
vsi razpisi neuspešni. V nadaljevanju B. Mozetič omeni sodelovanje z Obalnim čebelarskim društvom 
Koper ter aktivnostih za ozaveščanja javnosti o opraševalcih. 
 
Cilj 10: B. Lipej seznani Odbor z nalogami, ki zagotavljajo učinkovito in pregledno upravljanje NRŠZ ter o 
zaključnih aktivnostih v okviru projekta IMPRECO. Nadaljuje z informacijo o delu na pripravah novih 
projektov, kot so bili Norveški finančni mehanizem 2014-2021, Interreg Srednja Evropa 2021-2027 ter 
razpis MO Koper. 
 
B. Mozetič pred začetkom predstavitve finančnega in kadrovskega načrta NRŠZ poda ZAHVALO 
zaposlenim na Sektorju za varstvo narave in Skladu za podnebne spremembe za pomoč in dobro ter 
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korektno sodelovanje. Pove še, da je finančno poročilo za leto 2021 prvič pripravila T. Kocjančič s pomočjo 
in napotki N. Šalaja. T. Kocjančič nadaljuje s predstavitvijo in pove, da sredstva iz PP in SPS v letu 2021 niso 
bila v celoti počrpana, kar pa ne pomeni, da delo ni bilo opravljeno. Vse aktivnosti so bile izvedene, kot je 
bilo planirano, le nekateri stroški so bili namesto iz PP pokriti iz lastnih prihodkov. M. Markeš glede na 
povedano pozove upravljavca, da to informacijo ustrezno opiše in doda v Letno poročilo za 2021. 
 
Pri predstavitvi kadrovskega načrta M. Markeš pozove upravljavca za popravek oz. dopolnitev prvega 
odstavka na str. 52, kjer je omenjena odsotnost delavke zaradi porodniškega dopusta, za kar je upravljavec 
zagotovil, da bo takoj urejeno. Istočasno M. Markeš poda ZAHVALO T. Kocjančič za vestno in skrbno delo 
pri vodenju porabe stroškov v okviru NRŠZ. 
 
Na podlagi seznanitve s Poročilom o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v letu 2021 (finančno in vsebinsko poročilo) so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji  S K L E P: 
Odbor sprejme in potrjuje Poročilo o uresničevanju letnega programa dela Naravnega rezervata 
Škocjanski za tok v letu 2021 (finančno in vsebinsko poročilo) z dopolnitvami, ki sledijo iz zapisnika. 
 
 
Ad 4) Razno 
V okviru točke razno je bila odprta naslednja razprava: 

- B. Mozetič omeni povečanje cen el. energije, kar bo vplivalo stroške pri upravljanju objektov v 
NRŠZ. M. Markeš odgovori, da je to globalni problem, na katerega se bomo morali prilagoditi. B. 
Mozetič nadaljuje z informacijo, da ekipa NRŠZ išče informacije o postavitvi sončnih kolektorjev, 
kar bi zelo pripomoglo k zmanjšanju stroškov el. energije. Odbor povpraša, če je možna 
prerazporeditev sredstev iz Letnega programa dela NRŠZ in sicer bi namesto predvidenega nakupa 
el. vozila kupili sončne kolektorje. 

- B. Vidmar glede ITV pove, da je bilo v sodelovanju ZRSVN in MOK izvedena enkratna odstranitev 
ITV izven območja rezervata, to je ob razbremenilniku Ara gorvodno.. B. Mozetič doda, da je 
takšne posege potrebno izvajati redno in ne samo enkratno. B. Vidmar povpraša, kakšna je 
možnost, da bi takšna praksa postala redna. Glede na povedano M. Markeš predlaga upravljavcu, 
da za reševanje problematike ITV izven območja rezervata pripravi dopis za MOK, podoben dopis, 
kot je bilo predlagano pri točki 3, cilj , za DRSV. B. Mozetič povpraša R. Veliščka, če bi se mogoče 
lahko v letne programe DRSV dodalo aktivnost rednega odstranjevanja ITV ob razbremenilniku 
Ara in reki Rižani. R. Velišček odgovori, da ne vidi zadržkov, podobno aktivnost že izvajajo na 
bistriškem območju, bodo pa to dodali v njihov plan za 2023. 

 
 
V zaključku se M. Markeš zahvali vsem prisotnim za njihovo aktivno udeležbo na seji. 
 
 
Seja se je zaključila ob 12.00 uri. 
Datum priprave zapisnika: 20.5.2022 
 
 
Zapisala:  
Bojana LIPEJ      dr. Marija Markeš 
DOPPS        predsednica Odbora NR Škocjanski zatok 


