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Ankaran, 21. julija 2006

ZADEVA: PRIPOMBE INICIATIVNEGA ODBORA KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN
PROTI GRADNJI III. POMOLA LUKE KOPER (v nadaljevanju Iniciativni odbor proti gradnji
III. pomola) NA PROGRAM PRIPRAVE DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA
CELOVITO PROSTORSKO UREDITEV PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET V
KOPRU (v nadaljevanju Program priprave DLN)

VSEBINSKE PRIPOMBE:
1.

Kakršnakoli širitev sedanjega območja pristanišča v akvatorij in na kopno je nesprejemljiva.

2.

Severno mejo pristanišča je potrebno prestaviti za 300 metrov južneje, na izpraznjenem območju
pa je potrebno urediti t.i. kontaktno območje, ki bo naselje Ankaran ščitilo pred škodljivimi vplivi
iz pristanišča (prah, hrup, svetloba).

3.

Na območju, kjer je predvidena gradnja III. pomola, je prav tako potrebno urediti kontaktno
območje brez pristaniških dejavnosti. Školjčno sipino, kjer domujejo redke in zaščitene živalske
vrste in ki je postala tudi priljubljena vseslovenska naravna znamenitost, je potrebno ohraniti in
primerno zakonsko zaščititi.

4.

Na območju, kjer je predvidena gradnja III. pomola, je prav tako potrebno urediti izliv reke
Rižane, ki je sedaj v območju pristanišča in zato ni dostopen, čeprav bi po zakonu celoten tok reke
moral biti dostopen.

5.

Na območju ankaranske obale je potrebno odstraniti mulj, ki je posledica nepravilnega
poglabljanja luških bazenov v preteklosti, in sanirati mandrač na Sv. Katarini, ki je zaradi tega
mulja in dejavnosti Luke Koper, d.d. močno prizadet.

6.

Evropski energetski terminal na drugem pomolu je potrebno umakniti.

Izhodišča Programa priprave DLN iz točke II je torej potrebno v smislu zgoraj zapisanega spremeniti.
OBRAZLOŽITEV:
Slovensko morje in obala sta redka naravna dobrina, ki ju je treba že po ustavi varovati. Ta prostor je
prav tako naše življenjsko okolje, ki je že tako preobremenjeno z različnimi dejavnostmi. Ustava RS
državljanom zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja, zato to pravico zahtevamo tudi v
Ankaranu.

Iniciativni odbor proti gradnji III. pomola zato nasprotuje kakršnikoli prostorski širitvi pristanišča,
soglaša pa s specializacijo in racionalizacijo pristaniških dejavnosti znotraj obstoječih površin
pristanišča brez 300-metrskega pasu na severu pristanišča. Primerjava z razvitimi pristanšči namreč
kaže, da je prostor v koprskem pristanišču zelo slabo izkoriščen in da že obstoječe površine
zagotavljajo večkratno povečanje pretovora in zato tudi vse možnosti razvoja pristanišča. Za Iniciativni
odbor proti gradnji III. pomola so sprejemljive tudi takšne rešitve, kot je morebitno podaljšanje
operativnih obal v kopensko zaledje (Srmin) ali morebitna gradnja treh ožjih pomolov na prostoru, kjer
sta zdaj dva zelo široka pomola, ki jih uporabljajo tako za pretovorno kot tudi (in predvsem) za
skladiščno dejanost, ki bi jo morali v bodoče umakniti v zaledje.

PROCEDURALNE PRIPOMBE:

1.

Program priprave DLN je potrebno spremeniti tako, da naročnik in investitor ne bo Luka Koper,
d.d., ampak država.

2.

1. prostorsko konferenco je potrebno ponoviti.

3.

Iniciativni odbor proti gradnji III. pomola izraža interes, da je že pred javno razgrnitvijo seznanjen
s postopki oblikovanja in izbiranja variant, predvsem s pripravo in ugotovitvami študij vplivov
luške dejavnosti na okolje. Iniciativni odbor proti gradnji III. pomola prav tako pričakuje, da bo
civilna javnost pravočasno vključena tudi v snovanje idejnih rešitev predvidenih ureditev.

4.

Inicativni odbor proti gradnji III. pomola izraža interes, da v postopku priprave DLN pridobi
status zainteresirane stranke.

OBRAZLOŽITEV:
Ad. 1: Investitor in naročnik programa priprave DLN mora biti država kot skrbnica javnega interesa in
ne Luka Koper, d.d. kot gospodarski subjekt, ki je nosilec partikularnega poslovnega interesa. Luka
Koper, d.d. je dosedaj večkrat v praksi dokazala, da ne deluje v javnem interesu, zato obstaja upravičen
dvom, da bi Luka Koper, d.d. delovala v škodo javnega interesa tudi v primeru priprave DLN, ki
zadeva prav njeno dejavnost.
Ad. 2: 1. prostorsko konferenco je potrebno ponoviti zaradi zelo slabe obveščenosti javnosti o njenem
sklicu. Ne glede na to, kakšen je bil namen sklicatelja je dejstvo, da je bila javnost o tem dogodku, ki
utegne imeti zelo velike posledice na življenje sedanjih prebivalcev tega območja in tudi bodočih
generacij, zelo slabo obveščena. To je pokazala tudi zelo slaba udeležba organizirane javnosti na 1.
prostorski konferenci.
Ad. 3 in 4: Inicativni odbor proti gradnji III. pomola izraža interes, da kot zainteresirana stranka
sodeluje v procesu priprave DLN zaradi velike občutljivosti prostora, ki ga obravnava Program
priprave DLN in zaradi slabih izkušenj, ki smo jih v Ankaranu imeli pri prostorskem načrtovanju in
ravnanju s prostorom v preteklosti.
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