
 

 
  

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Koper, 8.10.2014 
 
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS) dr. Damijan Denac sta na današnji novinarski konferenci naznanila težko 
pričakovani pričetek gradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Gradnja in urejanje 
centra za obiskovalce, opazovalnic, hleva z oboro, opazovališč in spremljevalnih objektov bosta 
potekala približno leto dni, v tem času pa bo naravni rezervat zaprt za obisk.  
 
Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, je »za Naravni rezervat Škocjanski zatok ta 
teden prelomen, saj je končno dočakal zadnjo fazo svojega urejanja: gradnjo objektov za obiskovalce ter 
hleva z oboro«. V ponedeljek zjutraj je namreč na javnem razpisu izbrani izvajalec del Adriaing d.o.o. iz 
Kopra začel s pripravljalnimi deli za gradnjo načrtovanih objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski 
zatok: centra za obiskovalce s spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišče, igrišče...), hleva z 
oboro, osrednje in male opazovalnice ter postavitvijo oziroma rekonstrukcijo drugih opazovališč in 
servisnih objektov. Rok za dokončanje del po pogodbi je 307 dni, torej približno deset mesecev, ker pa 
bo gradnji sledilo še notranje opremljanje objektov, naj bi bili predani v uporabo čez nekaj manj kot leto 
dni. Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del znaša 2.792.507,31 EUR z DDV. Od 
tega bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financirano 1.945.599,35 EUR.  
 
Za strokovni nadzor je bilo z javnim razpisom izbrano podjetje Lokainženiring d.o.o., projektno 
dokumentacijo pa so izdelali v arhitekturnem biroju Ravnikar Potokar d.o.o. na podlagi zmagovalne 
rešitve javnega projektnega arhitekturnega natečaja. Arhitekturo objektov je navdihnil tudi naravni svet 
zatoka, na primer nosilni stebri objektov s svojo obliko oponašajo trstičje, osrednja opazovalnica v obliki 
valja pa spominja na ptičje gnezdo. Vse strehe bodo izvedene kot zelene strehe. V vseh primerih gre 
seveda za posebno infrastrukturo za opazovanje življenja v naravnem rezervatu, ki bo obiskovalcem 
omogočala še bolj zanimive in doživete obiske Škocjanskega zatoka. 
 
Celotna vrednost investicije skupaj z dokumentacijo in opremo je na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev 
ocenjena na 3.373.380 EUR. Delno jo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki prispeva 2.350.489,67 EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.  
 
Kot je povedal direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki naravni rezervat 
upravlja že od leta 1999, dr. Damijan Denac, je tudi zanje dokončna ureditev Škocjanskega zatoka 
izjemnega pomena, saj bo »zatok res lahko zaživel kot izobraževalni center – učilnica v naravi – s pestrim 
programom aktivnosti spoznavanja in doživljanja narave, zaposleni se bodo lahko preselili na območje in 
tako svoje delo opravljali bolj učinkovito, hkrati pa bo poskrbljeno tudi za varnost obiskovalcev in pašne 
živine«. Škocjanski zatok se sicer po obnovi in ureditvi življenjskih okolij  v letih 2006-07 lahko pohvali z 
izjemno biotsko raznovrstnostjo, ki jo lepo ponazarjajo podatki o opaženih pticah, saj so na le 122 
hektarjev velikem mokrišču v nekaj več kot 10 letih opazovali več kot 240 vrst, kar je več kot 60% vseh v 
Sloveniji opaženih vrst.  
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