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OSNOVNE INFORMACIJE 

Naravovarstveni statusi Škocjanskega zatoka na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave: ekološko pomembno območje, 
območje Natura 2000 in naravna vrednota; zavarovan kot naravni 
rezervat od leta 1998 

Površina naravnega rezervata: 122,7 hektarjev   

Upravljavec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
(1999-); nevladna organizacija prvič v Sloveniji 

Naravni rezervat odprt za javnost: učilnica v naravi oziroma 
območje, namenjeno spoznavanju in doživljanju narave ter 
izobraževanju o njej.  

Zakaj LIFE projekt? 
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Uničevanje 
prvovrstnega naravnega 
okolja v preteklosti 





OBNOVA NARAVNEGA REZERVATA  
Projekt Obnova in  ohranjanje habitatov in ptic v NR Škocjanski 
zatok, LIFE00NAT/SLO/7226, program LIFE III Narava 

 akterji: DOPPS kot nosilec LIFE projekta, MOP kot projektni 
partner,  Luka Koper d.d. kot sofinancer; s sofinanciranjem 
Evropske skupnosti v okviru programa LIFE (50%) 

 trajanje projekta: 1.7.2001 – 30.6.2007 

 finančni obseg projekta: 582t eur po prijavnici, dejanski 
stroški 900t eur 

 finančni obseg celotne obnove: 3,1 mio €, izvedba: družba 
SCT d.d. 



 Glavnina del namenjena 

oblikovanju habitatov 

 Prag na Ari, zapornični 

sistem na vtoku in iztoku, 

zapornice in sifoni 

 Zastiralni nasipi 

 Krožna učna pot 

SLADKOVODNO MOČVIRJE 





 Odstranitev 185.000 m3 

sedimenta 

 40.000 m3 za habitate 

 Refuliranje in transport 

sedimenta po cevovodu 

na deponijo 

 Zapornica na morskem 

kanalu 

BRAKIČNA LAGUNA  



poglabljanje osrednjega dela lagune oblikovanje nasipov robnih habitatov 

urejanje slanih muljastih tal za razrast halofitne vegetacije 



oblikovanje sekundarnih kanalov in 22 ha površin slanih muljastih tal  



 

 

Stanje pred obnovo 



 

Stanje po obnovi 



Nadzorna služba, izvajanje varstvenega režima,  
Stalno spremljanje stanja naravnih vrednot 



 

V okviru projekta je bila ustanovljena  
mreža upravljalcev severno-jadranskih 
mokrišč ADRIAWET  





MONITORING IN RAZISKAVE 
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MONITORING IN RAZISKAVE 

 Nove gnezdilke po obnovi rezervata  

(leto pričetka gnezditve):  
 Navadna čigra (2007) 

 Polojnik (2007) 

 Mali deževnik (2007) 

 Reglja (2008) 

 Labod grbec (2008) 

 Rdečenogi martinec (2011) 

 Mala čigra (2012) 

 Rumenonogi galeb (2013) 
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Rdečenogi martinec

 Obstoječe gnezdilke 2002 – 2006 2007 – 2013 

Čapljica 1-3 pari 10-15 pari 

Mali ponirek 5-10 pari 20-30 pari 

Zelenonoga tukalica 5-7 pari 10-20 pari 

Liska 3-5 pari 15-25 pari 

Rakar 5-10 pari 30-35 pari 

Srpična trstnica 10-15 pari 25-30 pari 



NAJDBE NAVADNIH ČIGER iz NRŠZ 

Najdbe navadnih čiger v obdobju 2011-13 Št. osebkov 

Zaliv Polje (3 km) 2 

Naravni rezervat Izliv Soče, Italija (25 km) 11 

Krajinski park Bahía de Cádiz, Španija (1.950 km) 2 



LIFE PO LIFE-u  

Obnova in  ohranjanje habitatov in ptic v NR Škocjanski zatok, 
LIFE00NAT/SLO/7226, program LIFE III Narava 

 Načrt upravljanja za območje NR Škocjanski zatok za obdobje 
2007-2011 

 After-LIFE Conservation plan:  

http://www.skocjanski-zatok.org/galerija/dokumenti/  

http://www.skocjanski-zatok.org/galerija/dokumenti/
http://www.skocjanski-zatok.org/galerija/dokumenti/
http://www.skocjanski-zatok.org/galerija/dokumenti/
http://www.skocjanski-zatok.org/galerija/dokumenti/


ŠKOCJANSKI ZATOK – UČILNICA V 
NARAVI ZA VSAKOGAR 

Program INTERREG SLO-ITA 2004-06 

Financiranje: vrednost projekta: 247.582 EUR; 83,07% 
sofinanciranje Interreg 

Trajanje projekta:  marec 2005 – avgust 2007 

Rezultati projekta: 

 uspešno izveden javni natečaj za oblikovanje objektov in 
dopolnitev krajinske ureditve v rezervatu (2005-06) 

 izdelana projektna dokumentacija za vse načrtovane objekte 
in oddana vloga za gradbeno dovoljenje (2006-07) 

 dosežena funkcionalnost poti, izvedene v okviru projekta 
LIFE: 4 opazovališča ob krožni učni poti na bonifiki so bila 
urejena aprila 2007 (postavitev zastiralnih sten z linami za 
opazovanje, klopi ter brvi) 

 



PARKOVNA INFRASTRUKTURA 



DRUGI PROJEKTI 

Projekt Natura Primorske (INTERREG IIIA Slo-Ita 2004-
2006): 1.1.2006 – 30.9.2008; cilj: oblikovati primere 
dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave na 
Natura 2000 območjih z usmerjanjem trajnostnega 
razvoja podeželja in iskanjem novih razvojnih možnosti 
z razvojem tržnih strategij, interpretacije in 
izobraževanja 

Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 – 
AdriaWet 2000 (OP Slo-Ita 2007-2013): 1.11.2011 – 
31.3.2015; cilj: razvoj skupnih orodij za povečanje 
privlačnosti in prepoznavnosti sodelujočih Natura 
2000 mokrišč iz Slovenije, Furlanije in Benečije (skupni 
monitoring, izobraževalni program, model upravljanja 
itd.) 



OBJEKTI V NARAVNEM REZERVATU 
ŠKOCJANSKI ZATOK 

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (Operativni program krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta 
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostna 
usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva).  



 UPRAVLJANJE IN REZULTATI 
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 Uspešni LIFE projekti zahtevajo razmišljanje in delovanje na dolgi 
rok in s primerno širino (zahtevan je tudi LIFE po LIFE-u) 

 Program je v EU izjemnega pomena za naravo in okolje, tudi z 
vidika obnove degradiranih okolij 

 Izredno pomembno je sodelovanje in dobra partnerstva: LIFE 
projekt v NR Škocjanski zatok je izjemno uspešen primer 
sodelovanja med vladnim in nevladnim sektorjem v Sloveniji, 
hkrati pa kaže tudi na pomen širšega sodelovanja med partnerji s 
podobnimi interesi (Adriawet, BirdLife) v smeri primerne 
projektne nadgradnje v okviru drugih finančnih možnosti 

 Dobra premišljenost , pogum in vztrajnost so ključ do uspeha! 

 

NAJPOMEMBNEJŠI ZAKLJUČKI 
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Avtorji fotografij: Igor Brajnik, Mirko Kastelic, Kajetan Kravos, Bojana Lipej, Tomaž Mihelič, Borut Mozetič, Polonca Peterca 
Nataša Šalaja, Iztok Škornik; arhiv DOPPS. Posnetki iz zraka: GURS, CAS in PAS, 1954-2014; Matevž Lenarčič 2016.  


