


Kaj smo se naučili ob postavitvi centra 
za obiskovalce v Škocjanskem zatoku –
najpomembnejši izzivi in poudarki iz zgodbe 
načrtovanja in gradnje infrastrukture za obisk 

mag. Nataša Šalaja, nekdanja vodja rezervata
natasa.salaja@dopps.si
www.skocjanski-zatok.org



OBJEKTI V NARAVNEM REZERVATU 
ŠKOCJANSKI ZATOK

Operacijo je delno sofinancirala 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). 
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ČASOVNICA

• Prostorski izvedbeni 
akt – ureditveni 
načrt (Acer, 2002)

• Odlok o UN za NRŠZ

2000-02

• Nabiranje izkušenj 
pri drugih 
upravljavcih (Italija, 
VB)

2004 • Javni natečaj za 
izbor najboljše 
arhitekturne in 
krajinske rešitve z 
ZAPS

2005-06

Priprave na načrtovanje





NAČRTOVANI OBJEKTI



• Vrstni red pri načrtovanju: UN pred 
idejno zasnovo objektov: zmanjša 
fleksibilnost pri načrtovanju (kvadratura 
objektov, lokacije)

• Zbiranje in izmenjava izkušenj z 
upravljavci podobnih centrov v tujini 
pozitivno prispeva k nadaljnjemu 
načrtovanju 

IZZIVI IN POUDARKI



ČASOVNICA

• Projektiranje (idejni projekt, 
projekt za gradbeno 
dovoljenje, projekt za 
izvedbo)

• Spomladi 07 urejena krožna 
učna pot in opazovališča

2006-07

• Vloga za GD
• Vloga za oprostitev 

komunal. prispevka - MOK
• Prve predstavitve za 

financiranje projekta- MGRT

2008 • Oprostitev komunal. 
prispevka s strani MOK

• Iztek služnosti zemljišč, 
lastninjenje 4 parcel-ARSO

• Oddana 1. vloga na MGRT

2009

Načrtovanje in pridobivanje sredstev
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INFRASTRUKTURA ZA OBISK 2002-
2014



• Projektno financiranje: javni natečaj, 
izdelava projektne dokumentacije in 
izvedba opazovališč so del projekta 
Škocjanski zatok-učilnica v naravi 
(Interreg SLO-ITA)

• Od kod 2 leti zamude? 
• MOK – oprostitev komunalnega 

prispevka, nasprotovanje nadaljnjim 
služnostnim pogodbam in lastninjenju

• ARSO – neizvajanje lastninjenja zemljišč 
v DL po 171. členu ZON

IZZIVI IN POUDARKI



ČASOVNICA

• Sprememba SRS – DOPPS 
ne more več nastopati kot 
investitor

• Pridobljeno GD
• Oddana 2. vloga na MGRT

2010

• Dopolnjevanje IP in vloge
• Zastoj zaradi delitve vlog 

med ministrstvi
• Pogodba za inženiring in 

nadzor, pregled PZI

2011 • Sprememba PZI
• Fin. kriza –MGRT poveča 

sofinanciranje na 100%
• Podaljšanje GD za 2 leti

2012

GD, pridobivanje sredstev, prvi izvajalci



• Od kod še 2 leti zamude? 
• Sprememba zakonodaje na finančno –

računovodskem področju in s tem 
povezane spremembe vlog glavnih 
akterjev

• Javno-proračunska kriza leta 2012

• Medtem popravljamo in prilagajamo 
spremembam IP in vlogo, projektant 
večkrat pregleda in popravi projektno 
dokumentacijo

IZZIVI IN POUDARKI



ČASOVNICA

• Končna vloga in IP
• Odločba o dodelitvi 

sredstev 10.10.13
• Objava JN za nadzor in 

izvajalca del (MKO)

2013

• 1. razpis za izvajalca del 
razveljavljen, pritožba, DRK

• Načrt opreme, razstav

2014/1 • 2. razpis uspešen, pog. 
sklenjena sep.14

• Uvedba v delo 1.10.14 – 2 
tedna pred iztekom GD!

• Pilotiranje, temelji

2014/2

Javni razpisi, gradnja tik pred zdajci
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ZAČETEK DEL NA TERENU



• 2 x 2 leti zamude = izvedba tik pred 
zdajci
• Tik pred iztekom gradbenega dovoljenja, 

ki se ga v primeru izteka ne bi dalo še 
enkrat podaljšati, ampak bi ga morali  
ponovno pridobivati po spremenjeni 
zakonodaji

• Povsem na koncu izvedbe projektov iz 
finančne perspektive 2007-13 (končni 
rok za izvedbo je bil 31.8.2015) …

IZZIVI IN POUDARKI



ČASOVNICA

• Gradnja, tehn. 
pregled – avg.15

• Uporabno 
dovoljenje – sep.15

2015/1

• Podaljšanje pog. z 
MGRT do 20.11.15

• Dokončevanje, 
odprava 
pomanjkljivosti

2015/2 • Opremljanje 
objektov

• Zamenjava 
opazovalnic, požar. 
javljanje

2015/3

Gradnja, opremljanje, uporabno dov.











• Močne točke: lokalni glavni izvajalec del 
Adriang d.o.o., veliko izkušenj z 
zemeljskimi in betonskimi deli, 
pilotiranjem, izvrsten podizvajalec za 
tesarska dela 

• Šibke točke: izbor nekaterih 
podizvajalcev in njihova koordinacija –
zamude, izrazito nekvaliteten izvajalec 
strojnih instalacij (pravila JN, črne liste!), 
na koncu ne odpravijo napak in 
pomanjkljivosti

IZZIVI IN POUDARKI – IZVAJALCI GOI DEL





ČASOVNICA

Odprtje, reklamacije, unovčitev banč. garancije

• Odprtje objektov (NR) 
2.3.2016

• Reklamacije apr.16
• Poročilo o pregledu 

učinkovitosti delovanja 
sistemov HVAC

2016

• Poročilo izvedenca 
gradbene stroke

• Sestanki z izvajalcem in 
projektantom (mar.-
jun.17)

• Unovčitev banč. garancije

2017 • Gospodarski spor –
postopek zavar. dokazov 

• Pregled sodnih 
izvedencev za 
gradbeništvo in 
strojništvo       sanacija

2018



CENTER ZA OBISKOVALCE





• Strojne instalacije: v centru ne deluje 
hlajenje zaradi nedelujočih toplotnih 
črpalk in klimata, ne delujejo stropne 
grede - povezave, upravljanje celotnega 
sistema prek CNS ipd.), poleg tega je 
objekt zaradi konstrukcije in umeščenosti 
tudi občutljiv na pregrevanje (slabo 
upoštevane klimatske značilnosti lokacije 
s strani projektanta)

IZZIVI IN POUDARKI – NAPAKE



• Zamakanje osrednje opazovalnice: Fasada 
je načrtovana tako, da prihaja do zamakanja. 
Stiki med posameznimi elementi niso vodotesni. 
Jekleni spojni elementi in notranja konstrukcija 
objekta so načrtovani tako, kot da se nahajajo v 
vedno suhem okolju-korozija jekla in razkroj.

• Glede na meritve BF-Oddelka za lesarstvo* in 
posledice zamakanja bo treba izvesti sanacijo 
osrednje opazovalnice (dodatni leseni ovoj).

Lesar B. in Humar M., 2018. Rezultati enoletnega monitoringa vlažnosti lesa osrednje 
opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Ljubljana, UL-Biotehniška fakulteta. 

IZZIVI IN POUDARKI – NAPAKE





• Gnezdilna stena: stena ni izvedena 
skladno s projektom, izvajalec je naredil 
ravno tisto, česar po projektu izrecno ne 
bi smel, to je zacementirati peščenega 
materiala, v katerem bodo gnezdile ptice. 
V materialu manjkajo lepljivi delci, v 
primeru uporabe takšne stene bi se lahko 
zgodilo, da bi gnezdišča zasuli notranji 
peščeni udori. 

IZZIVI IN POUDARKI – NAPAKE



• Preprečena napaka – zelene strehe: po 
projektu je bila predvidena zelena streha, 
ki se položi kot preproga in je primerna za 
hladnejše klimatske razmere z veliko 
padavin. Po neuspešnem testiranju na 
hlevu med gradnjo projektant pristane na 
našim razmeram prilagojeno rešitev, kjer 
se na bistveno več substrata homulice 
zasadijo inicialno, čašice pod substratom 
pa omogočajo višjo vlažnost (zalivanje ni 
potrebno). 

IZZIVI IN POUDARKI – NAPAKE



-



PRIPOROČILA

 Ohraniti fleksibilnost v vseh fazah načrtovanja in izvedbe
 Dobra vsebinska in tehnična priprava pred začetkom 

načrtovanja
 Preveriti vse elemente, ki jih za gradnjo potrebujete in ključne 

deležnike
 Če nimate internega tehničnega strokovnjaka, ki bo bdel nad 

načrti in izvedbo, predvidite tehničnega svetovalca in/ali super 
nadzor

 Terminski plan – ne v gradnjo tik pred iztekom financiranja!



UPRAVLJANJE IN REZULTATI
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Upravljanje

Avtorji fotografij: Matjaž Bedjanič, Igor Brajnik, Mirko Kastelic, Bojana Lipej, Tomaž Mihelič, Borut Mozetič, Aleš Marsič, Bia 
Rakar, Nataša Šalaja, Iztok Škornik; arhiv DOPPS. Posnetki iz zraka: Matevž Lenarčič, Tilen Basle, Iztok Škornik. 


