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ZADEVA: PRIPOMBE NA OSNUTEK DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA CELOVITO UREDITEV PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET V
KOPRU (v nadaljevanju osnutek DPN)
Spodaj podpisani krajani Ankarana smo v imenu Inidciativnega odbora KS Ankaran proti
gradnji III. pomola Luke Koper in v imenu več kot 4.000 podpisnikov izjave proti gradnji
tretjega pomola že na 1. prostorski konferenci 20.julija 2006 podali ustne pripombe na
program priprave državenga lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za
mednarodni promet v Kopru. Te pripombe smo 21. julija podali tudi v pisni obliki. Ker pa so
pripravljalci prostorskega načrta naše pripombe v celoti prezrli, jih v imenu Civilne iniciative
Ankaran proti gradnji III. pomola, ki v skladu s 420. sklepom Sveta KS Ankaran z dne
20.10.2006 nadaljuje z aktivnostmi Iniciativnega odbora KS Ankaran proti gradnji III.
pomola, ponovno podajamo.
Vsebinske pripombe na osnutek DPN:
1. Osnutek DPN, kot je sedaj predstavljen, v celoti zavračamo. Vztrajamo na stališču, da je
kakršnakoli širitev sedanjega območja pristanišča v akvatorij in na kopno tako za krajane
Ankarana kot za javni interes popolnoma 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 nesprejemljiva 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 nesprejemljiva gradnja III. pomola, je prav tako potrebno
urediti kontaktno območje v katerem se uredi Športno rekreacijski Park, ki je bil po
razgrnitvi bodočega razvoja koprskega pristanišča v Ankaranu leta 2006 že predstavljen
in krajanom obljubljen.

5. Na območju, kjer je predvidena nesprejemljiva 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.
6. Na območju ankaranskega obrežja 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.
7. Terminal za razsute tovore (premog, železova ruda) na drugem pomolu je potrebno
ukiniti, v Luki Koper pa z ekološko sporno pretovorno dejavnostjo na II. pomolu
prenehati do 01.01.2011. Obstoječi II. pomol se ekološko sanira in preuredi za opravljanje
pretovorne dejavnosti zabojnikov.
Izhodišča Programa priprave DLN iz točke II je torej potrebno v smislu zgoraj zapisanega
spremeniti.
OBRAZLOŽITEV:
Slovensko morje in obala sta redki naravni dobrini, 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.
Kakršnikoli prostorski širitvi pristanišča zato odločno nasprotujemo, soglašamo 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
nas 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 ju uporabljajo tako za pretovorno kot tudi (in predvsem) za
skladiščno dejavnost, ki bi jo morali v bodoče umakniti v zaledje.
Ob tem izpostavljamo tudi problematiko pretovora ekološko spornih tovorov in zahtevamo
prenehanje opravljanja tovrstne pretovorne dejavnosti v Luki Koper, ki dokazano že 30 let
uničuje zdravje ljudi, ki živijo ob pristanišču in širše. Sproščene površine in kapacitete
pristanišča naj se torej namenijo pretovoru zabojnikov, s čemer se izvede tudi ekološka
sanacija in prestrukturiranje dejavnosti v Luki Koper.

Ob zgoraj naštetih vsebinskih pripombah podajamo tudi sledeči POSTOPKOVNI
PRIPOMBI:
1. Celoten postopek priprave DPN za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet je
potrebno vrniti na začetek in v njem upoštevati tudi pripombe lokalnega prebivalstva, ki
ga širitev pristanišča najbolj prizadeva.
2. Naročnik in investitor programa priprave DPN ne sme biti Luka Koper, d.d., ampak
Republika Slovenija.

OBRAZLOŽITEV:
Ad. 1: Sedanji postopek priprave DPN (oziroma Državnega lokacijskega načrta za celovito
prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, kot se je postopek imenoval
na začetku) je potrebno razveljaviti in ga v celoti ponoviti zato, ker interesi prizadete javnosti
v njem niso upoštevani.
Ob tem ponovno opozarjamo, da smo vsebinsko enake pripombe na program priprave DLN
podali že na 1. prostorski konferenci 20. julija 2006, 21. julija 2006 pa smo pripombe podali
tudi v pisni obliki. Žal pa danes ugotavljamo, da pripravljalci osnutka DPN nobene od teh
pripomb niso upoštevali, kar je v očitnem nasprotju z Aarhuško konvencijo in drugimi
pravnimi akti, ki zagotavljajo udeležbo javnosti pri odločanju o takšnih posegih v okolje.
Dejavna udeležba javnosti v teh postopkih je za nas toliko bolj pomembna, ker bi kakršnakoli
širitev pristanišča še dodatno ogrozila našo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja,
ki je že zdaj zaradi dejavnosti pristanišča močno prizadeta.
Ob tem vas ponovno opozarjamo tudi na pomembno dejstvo, da se je proti gradnji 3. pomola
(in torej tudi proti sedaj predlaganemu osnutku DPN, ki vključuje 3. pomol) s podpisanimi
izjavami že opredelilo 4.500 (štiri tisoč petsto) državljanov, od tega 2.350 (dva tisoč tristo
petdeset) krajank in krajanov KS Ankaran, kar je velika večina prebivalcev te krajevne
skupnopsti, proti gradnji 3. pomola koprskega pristanišča pa so se krajani Ankarana
opredelili tudi na Zboru krajanov 26.05.2008 na Debelem rtiču.
Ad.2:Investitor in naročnik programa priprave DPN 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
interesu krajanov Ankarana oz. v javnem interesu, zato obstaja upravičena bojazen, da bo
Luka Koper, d.d. delovala v škodo krajanov in javnega interesa tudi v primeru priprave DPN,
ki zadeva prav njeno dejavnost. Ta bojazen se je ob predložitvi sedanjega osnutka DPN žal
znova potrdila, zato še enkrat zahtevamo, da se dosedanji postopek razveljavi in vrne na
začetek, v novem postopku, ki naj ga vodi država (in ne poslovni subjekt) pa naj se zagotovi
udeležbo prizadete javnosti.
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