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Varnejša in obiskovalcem prijaznejša učna pot v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pod 
ankaransko cesto  

 
 
V letih 2019 in 2020 smo zahvaljujoč donatorskim sredstvom družbe Luka Koper d.d. uredili vstopni 
točki, učno pot in površine Naravnega rezervata Škocjanski zatok pod ankaransko cesto, kjer so se v 
zadnjih letih pogosto pojavljali primeri vandalizma in drugih hujših kršitev varstvenega režima 
naravnega rezervata. Pri ureditvi opazovališča so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Koper. 
 
Površine Naravnega rezervata Škocjanski zatok pod ankaransko cesto predstavljajo stično območje med 
rezervatom, Luko Koper in mestom Koper. Območje je tamponski pas, ki naj bi v čim večji meri 
nevtraliziral negativne vplive prometa, drugih urbanih pritiskov in prisotnosti ljudi na razmere v 
naravnem rezervatu. Na tem očem skritem območju smo v zadnjih letih zabeležili številne manjše in hujše 
kršitve varstvenega režima naravnega rezervata, od občasnega zadrževanja brezdomcev, vandalizma na 
infrastrukturi za obisk do vožnje z motornimi vozili in kolesi ter odlaganja kosovnih in ostalih odpadkov.  
 
Strokovni vodja NRŠZ Borut Mozetič je ob tem povedal: »S finančno pomočjo družbe Luka Koper v višini 
25.000,00 EUR smo v letih 2019 in 2020 izvedli več ukrepov ureditve območja za preprečevanje motenj 
in zmanjšanje kršitev varstvenega režima. Z ureditvijo vstopnih točk smo omejili dostop s kolesi in 
motornimi vozili ter namestili nove informativne table, ki na vstopnih točkah nudijo osnovne podatke o 
naravnem rezervatu in na preprost ter zabaven način upodabljajo pravila obiskovanja ter varstveni režim 
območja.« 
 
Konec septembra, po zaključeni gnezditvi ptic, smo strojno odstranili zarast in tako prispevali k 
obvladovanju širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki so v veliki meri preraščale območje. S 
čiščenjem zarasti in planiranjem zemljine smo vzpostavili odprte travnate površine, ki zagotavljajo večjo 
preglednost nad učno potjo in infrastrukturo za obisk, s tem pa večjo varnost in zmanjšanje kršitev 
varstvenega režima. Proces vzpostavitve tovrstnih travišč iz tal, preraščenih s tujerodnimi invazivnimi 
rastlinami, je večleten proces, zato bomo z vnosom semen in rastlin značilnih za ta tip travišč ter košnjo 
obravnavanega območja nadaljevali tudi v prihodnje. Brnistra in druge domorodne rastline, zasajene na 
nasipu pri opazovalnem stolpu, bodo sčasoma ustvarile dodatno prepreko prepovedanemu vzpenjanju 
na nasipe ter posledično vznemirjanje ptic in drugih živali na območju naravnega rezervata.  
 
Pri urejanju območja so sodelovali tudi dijaki 4. letnika umetniškega oddelka likovne smeri Gimnazije 
Koper pod vodstvom profesorja in likovnega umetnika Mateja Kocjana. Dijaki so pod njegovim 
mentorstvom pripravili načrt in s tematskimi grafiti poslikali opazovališče, ki je bilo že večkrat tarča 
vandalov in neprimernega grafitiranja. Opazovališče je tako v novi podobi postalo prava umetnina na 
prostem.  
 
Dodatne informacije: 
Borut Mozetič, DOPPS - NR Škocjanski zatok, 041 643 703 
 


