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Prostor kot dejavnik razvoja Luke Koper
Izvleček:
Diplomsko delo proučuje povezavo med prostorom in razvojem pristanišča Luka Koper.
Preko hermenevtične analize strokovnih besedil in formalnih dokumentov planiranja je
ugotovljeno, kateri dejavniki v prostoru najbolj oblikujejo razvoj Luke. Dejavniki so po
sorodnosti združeni v skupine, katerih vpliv je proučen na različnih prostorskih ravneh
(lokalna, regionalna, državna, raven evropske mezoregije). Rezultat analize so matrike
vplivov prostora na razvoj Luke. Matrike ponujajo vpogled v najpomembnejše vplive
prostorskih struktur na razvoj pristanišča in omogočajo vrednotenje pomembnosti
posameznih skupin dejavnikov za razvoj. Iz analize izhaja, da je pomen različnih
pomembnejših dejavnikov razvoja Luke na različnih prostorskih ravneh različen, ter da
obstajajo dejavniki, katerih vpliv ni vezan na prostorsko raven (globalni dejavniki
razvoja). Rezultati analize kažejo, da izmed skupin dejavnikov razvoja najbolj izstopajo
politično-upravni dejavniki (predvsem segment prostorskega planiranja) in prometni
dejavniki kot globalni dejavniki razvoja. Na splošno se pomen posameznih skupin
dejavnikov spreminja med različnimi prostorskimi ravnmi, npr. dejavniki fizičnega
prostora najintenzivneje vplivajo na razvoj Luke na lokalni ravni, gospodarski dejavniki
pa najizraziteje na državni ravni in ravni evropske mezoregije. Analiza postavlja vsebinski
okvir, ki bi lahko služil kot referenca za oblikovanje modela razvoja Luke Koper.
Potrebno bi bilo predvsem upoštevati nekatere zanemarjene dejavnike razvoja in na
področju planiranja razvoja prostora celovito pristopiti k oblikovanju planov, ki bi v
največji meri upoštevali vse dejavnike prostora.
Ključne besede: Luka Koper, prostorsko planiranje, CONSPACE projekt

Spatial factors of development of the Port of Koper
Abstract:
The aim of the research is to highlight the connection between the elements of space and
the development of the Port of Koper. A hermeneutic approach is used to asses the main
factors influencing the port’s development. Factors are grouped into categories based on
similarity of effects and contemplated on different spatial scales (local, regional, national
and European-mesoregional level). Analysis’ results are displayed as a matrix of group of
factors and their effect on the development of the port. The matrix representation allows
for an insight in the complex influences of space on development, as well as posting a
reference scale to evaluate the role of each group of factors on port’s development. The
analysis concludes that the effects of different factor groups vary based on the spatial
scale of the analysis and that some factors exhibit the same effects regardless of spatial
frame. Among these – global – factors of port development, political-administrative
factors (in the sense of spatial planning policies) and transport factors emerge as the most
important. The role of different factor groups changes in regard to the spatial scale, thus
some factors represent a major influence on some scales and minor effect on a different
scale. Generally, the effects of physical space tend to diminish by increasing the spatial
scale, the effects of the economic and transport factors tend to increase with the increase
of the spatial scale and the effects of political-administrative factors and environmental
factors retain a constant influence throughout all spatial frames. The usefulness of the
research is to provide a reference frame from which to create a development model for the
Port of Koper, which would take into consideration all the aspects of spatial influence on
development and subsequently remedy for the problems of development highlighted in
the analysis.
Keywords: Port of Koper, spatial planning, CONSPACE project
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1. Uvod
Najpogostejša maksima glede pristanišča Luka Koper je, da je to naše „okno v
svet“, o čemer si različni zainteresirani ustvarjajo različne slike. Neodtujljivo dejstvo pa
je, da je pristanišče izredno pomemben element in dejavnik prostora in si kot tak zasluži
posebno pozornost. Če nadaljujemo metaforo, je zelo pomembno vprašanje: „Kateri in
kakšen je okvir, ki to okno nosi?“. V tej metafori se skriva pomen naslova diplomskega
dela, ki želi proučiti najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na razvoj in obstoj pristanišča in to
je prostor. Prostor kot okvir pri oknu je nujno potreben za obstoj tega „okna“, hkrati pa s
svojimi lastnimi značilnostmi narekuje razvoj in spremembe. Te so lahko pozitivne,
vendar okvir lahko hkrati tudi omejuje samo okno. Če se odmaknemo od metafore, je
bistvo proučevanja vpliva prostora na razvoj Luke Koper v tem, da prepoznamo, kako je
funkcija prostora vključena v razvoj in s tem omogočimo boljše načrtovanje razvoja
pristanišča.
Pristanišče v Kopru je vse od svojega nastanka botrovalo mnogim spremembam,
tako v ožjem, kakor tudi širšem okolju. Pristaniška dejavnost je zaradi svoje specifike
tesno vezana na različna okolja v katerih deluje, saj so prav značilnosti in lastnosti teh
okolij tista, ki omogočajo in usmerjajo razvoj dejavnosti. Zadostna površina uporabnih
zemljišč ob morju, primerna prometna povezanost, geostrateška lega, ugodni pogoji za
plovbo in primerno zaledje uporabnikov so nekateri dejavniki, ki vplivajo na nastanek in
razvoj pristanišča, hkrati pa so povečana potreba po delovni sili, okoljske obremenitve,
povečan pretok kapitala in ustvarjanje boljših gospodarskih pogojev vplivi, ki jih ima
pristanišče na okolico. Povezava med pristaniščem in prostorom je torej dvosmerna.
Zaradi prevlade vpliva posledic, ki jih ima pristanišče na prostor, se v strokovni literaturi
večinoma pojavljajo analize vplivov pristanišča in pristaniške dejavnosti na prostor,
nekoliko zanemarjen oziroma prikrit pa je vpliv, ki ga ima prostor na razvoj pristanišča in
dejavnosti v njem. Z vidika načrtovanja prostora in načrtovanja razvoja podjetja je
smiselno analizirati dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje in razvoj, zaradi boljšega
načrtovanja prihodnjega razvoja. Strokovne analize so pomemben del priprave planov, saj
preko prikaza sedanjega stanja in vzrokov za le-tega omogočajo opredeljevanje ciljev in
prioritet in pripomorejo k iskanju dobrih rešitev za razvojne probleme (Černe, 2005b).
Proučevanje večplastnega odnosa med človekom in geografskim okoljem pa je ena od
ključnih nalog geografije (Plut, 2004).
1.1

Namen in cilji diplomskega dela

Osnovno raziskovalno vprašanje diplomskega dela je, kateri dejavniki, procesi in
elementi prostorskih struktur oblikujejo razvoj pristanišča Luka Koper. Postavljene so
osnovne domneve, da:
- je prostor pomemben dejavnik razvoja Luke Koper,
- se vpliv dejavnikov na razvoj Luke spreminja s spreminjanjem prostorske ravni
(strukture),
- je vpliv nekaterih dejavnikov na razvoj Luke konstanten, ne glede na velikostno
raven prostorske strukture, torej globalno oblikujejo razvoj Luke.
Nameni diplomske naloge so, preko analize literature, planskih in strateških dokumentov:
- ugotoviti vlogo prostora v razvoju pristanišča,
- opredeliti značilne prostorske dejavnike, ki so v največji meri vplivali na razvoj,
- oblikovati vsebinski okvir za vrednotenje pomena prostorskih dejavnikov, ki bi
lahko služil kot podlaga za pripravo modelov razvoja Luke Koper.
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Proučevanje vpliva prostora je izvršeno na štirih prostorskih ravneh, v vertikalni
velikostni razporeditvi, od lokalne ravni, preko regionalne (regija Južna Primorska, kot jo
pojmuje Regionalni razvojna agencija Južna Primorska) in državne do ravni evropskih
mezoregij (del evropske mezoregije CADSES, definiran v projektu CONSPACE).
Cilja analize sta:
- oblikovanje matrike vplivov prostorskih struktur na razvoj pristanišča iz katere
bo razvidno, kateri dejavniki prostorskih struktur (so/bodo) odločilno vplivajo na
dejavnost in razvoj pristanišča in kako prostorska raven vpliva na te dejavnike in
- pregled obstoječih strategij in planov razvoja Luke Koper z namenom ugotoviti v
kolikšni meri so prostorski dejavniki upoštevani pri načrtovanju razvoja.
Presek preko različnih prostorskih ravni omogoča vpogled v pomen prostorskih
dejavnikov razvoja in prepoznavanje globalnih dejavnikov, ki niso vezani na velikost
prostora. Uporabnost matrike je v postavitvi pojmovanja vpliva prostora in izpostavitev
povezav med prostorom in pristaniščem, iz katerih bo nato mogoče oblikovati model
vplivanja prostora na razvoj pristanišča.
V uvodnem delu diplomskega dela so predstavljene uporabljene metode in
teoretična izhodišča, prikazana in opisana je prostorska razsežnost obravnavanih območij
ter razlage nekaterih uporabljenih pojmov. Osrednji del dela je namenjen predstavitvi
izsledkov analize virov in literature v obliki matrik vplivov s pripadajočimi razlagami,
ločenih po prostorskih ravneh. V zaključnem delu diplomskega dela so podane sintezne
ugotovitve o vplivu prostorskih struktur na razvoj Luke Koper, ločene po prostorskih
ravneh, posebej pa so izpostavljeni dejavniki, ki so pomembni za razvoj Luke ne glede na
prostorsko merilo (globalni dejavniki).
1.2

Pregled literature

Na temo Luke Koper je bilo že zelo veliko napisanega. Kot pomemben
gospodarski, prometni in socialni pojav je že zgodaj vzbudilo zanimanje slovenskih
strokovnjakov različnih strok. Zaradi svoje prometne vloge je v največji meri objekt
proučevanja prometne stroke, kar se kaže v velikem številu del na temo Luke Koper v
knjižnici Fakultete za pomorstvo in promet, Univerze v Ljubljani. Večina del v tej
knjižnici se nanaša na povezovanje luke v prometne sisteme bodisi države bodisi širše
celine in medcelinske prometne tokove. Večje število (pretežno diplomskih) nalog se
ukvarja z vplivom luke na razvoj okoliškega prostora in na gospodarstvo občine in
države. Del se ukvarja tudi z najbolj aktualnimi temami povezanih z Luko Koper tj.
širitev na III. pomol, proučevanje nevarnosti nesreč v luki, vloga luke v trajnostnem
razvoju območja ipd. Med pomembnejše vire sodijo tudi zgodovinski opisi nastanka in
razvoja Luke skozi čas (predvsem dela dr. Jakomina). Iz področij drugih strok so najbolj
zastopane analize vpliva Luke na stanje okolja, sledijo analize poslovanja gospodarske
družbe Luka Koper d.d., v najmanjši meri pa so zastopana dela, ki se ukvarjajo s
prostorskim pomenom pristanišča (v knjižnici Oddelka za geografijo se nahajata samo
dve diplomi na temo Luke Koper). Večji poudarek na pristanišču je v strokovnih
podlagah za pripravo različnih strategij in planov. Luka Koper je omenjena v vseh
pregledanih strategijah (Osnutek SPRO, SPRS, SGRS, SRS), največkrat kot pomemben
element prometne lege Slovenije in kot obremenjevalec okolja, v manjši meri kot
pomemben gospodarski element in le redko kot pomemben dejavnik oblikovanja
prostorske strukture. Uporabljena so tudi različna poročila projektov (CAMP, NAPAN,
PlanCoast, Mestu prijazno pristanišče, Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Luke
Koper), ki so se ukvarjali predvsem z okoljskim vplivom Luke, njenim vplivom na
trajnostni razvoj in odnosom prebivalcev do pristanišča. Posebej je potrebno izpostaviti
2

Davor Deranja

Prostor kot dejavnik razvoja Luke Koper

2008

raziskovalni projekt, ki se bo zaključil v letošnjem letu na temo vpliva Luke na trajnostni
razvoj regije Južna Primorska, katerega nosilec je dr. Kontič, sam projekt pa je del širšega
projekta ugotavljanja konkurenčnosti Slovenije v obdobju 2007 - 2013.
V tuji literaturi je Luka Koper predstavljena večinoma v kontekstu evropskih
prometnih poti, v sistemu severnojadranskih luk in v analizah mednarodnega blagovnega
prometa EU. Za izbiro metode dela so bili uporabljeni drugi projekti na temo pristanišč in
njihovih povezav s prostorom (predvsem projekti v sklopu programa INTERREG III).
Poseben poudarek je na strateških in planskih dokumentih. Ti dokumenti so oblikovani za
raven občine in države, medtem ko na ravni regije zaradi pomanjkanja regionalne upravne
delitve ni bilo izdelanih podrobnejših prostorskih aktov. Temeljni vir za regionalno raven,
Regionalni razvojni program, ki ga je pripravila Regionalna razvojna agencija Južne
Primorske, je strateško izhodišče za prostorsko planiranje na regionalni ravni, dobro
osnovo pa nudijo tudi različni projekti, ki analizirajo prostor na ravni te regije. Za
ugotavljanje vplivov na ravni evropske regije so bili uporabljeni zaključno poročilo
projekta CONSPACE, raziskave na temo TEN omrežja v Evropi, raziskave o možnostih
za vzpostavitev sistema severnojadranskih luk (NAPAN projekt) in kot pomembnejši
ESDP (European spatial development perspective), kot temeljna smernica razvoja
prostora v EU.

2. Metode
Najpomembnejši metodološki vidik proučevanja vplivov prostora je teoretično
izhodišče. Prostor je v diplomskem delu obravnavan po načelu sistema, kar izhaja iz
splošne sistemske teorije oziroma še podrobneje iz gestalt teorije (Plut, 1995). Sistemski
koncept v raziskovalno žarišče postavlja medsebojno povezanost sestavin (podsistemov)
in princip hierarhičnosti pri povezovanju v sisteme višjega reda (Plut, 1995, str. 184). Za
uporabo sistemske teorije je značilen nomotetičen pristop k proučevanju, to je
prepoznavanje pravil organizacije sistema in taksonomska razdelitev sistema (Rabino,
Occelli, 2008). Z geografskega vidika je sistem najvišjega reda geografski prostor,
posamezne sestavine prostora pa so podsistemi, ki se po določenih pravilih povezujejo in
delujejo v sistemu prostora. Tak pristop k proučevanju prostora je primeren z več vidikov.
Najpomembnejši je obravnavanje prostora kot skupek elementov, ki preko medsebojne
povezanosti tvorijo celotno strukturo prostora in dajejo prostoru lastno obliko in funkcijo.
Zaradi takega pojmovanja prostora ga lahko ločimo na manjše podsisteme, kar je z vidika
kompleksnosti zelo dobrodošlo, saj je prostor kot sistem zaradi velike količine elementov
in mnogoterih procesov, ki med njimi potekajo, preveč kompleksen za učinkovito
obravnavanje. Podsistemi so z metodološko-konceptualnega vidika mnogo bolj
obvladljivi in primerni za poglobljene analize, s povezovanjem katerih lahko posredno
oblikujemo spoznanje o prostoru kot celoti (Rabino, Occelli, 2008). Po načelu gestalt
teorije je analiza elementov primerna le za potrditev povezav in odnosov med njimi ter za
ugotavljanje značilnosti celote (Plut, 1995). „Sistemska analiza je pristop uporabljan za
izboljšanje vedenja o vsakem elementu v odnosu z drugimi elementi, za definiranje
medsebojnih povezovanj, za identifikacijo dejavnikov, ki nadzirajo te elemente in
potencialno spremembo sistema, za (vsaj poskus) kvantificiranja teže elementov v
potencialnih spremembah in zato razvoj globokega razumevanja interesov in
prepletenosti povezane z akterji“ (Sistemska analiza..., 2005, str. 5).
Teoretično izhodišče osnuje razčlembo prostora na prostorske strukture, preko
katerih želimo ugotavljati vpliv prostora na razvoj pristanišča. Večja težava je določitev
primerne metode za izvedbo analize. V literaturi ni bilo moč zaslediti uveljavljene
geografske metode, s katero bi bilo mogoče ugotoviti vpliv prostora na en sam člen
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prostora (v našem primeru Luke Koper). Večina metod je usmerjenih k obravnavanju
povezav v prostoru kompleksno, preko podajanja značilnosti prostora in posameznih
sestavin ter ugotavljanja povezav med posameznimi elementi s končnim ciljem prikazati
medsebojna vplivanja. Razne analize stanja in teženj v prostoru nudijo pregled nad
celotnim razvojnem stanjem prostora in obravnavajo prostorske elemente kot dejavnike,
ki so pripeljali do trenutnega stanja. Navedene metode ne predvidevajo ugotavljanja
vzročne povezanosti med celotnim sistemom in delom sistema oziroma med vsemi
elementi sistema in enim samim elementom. Pretežno potekajo analize v nasprotni smeri,
torej ugotavljanja vplivov enega elementa na ostale elemente sistema (npr. analize
vplivov na stanje okolja). Iz takih analiz je do neke mere možno ugotavljanje povratnih
povezav, ki pa ustrezajo le za spremembe izvornega elementa (npr. obremenjevalca
okolja), ne nudijo pa informacij o posledicah sprememb ciljnega elementa (npr. stanja
okolja) na izvorni element. Osnovna predpostavka (predvsem okoljskih in posledično
regionalnih analiz) je, da je človekova dejavnost v prostoru osnovna gonilna sila
spreminjanja prostora. To ne pomeni, da je povratni vpliv prostora zanemarjen, vendar je
velikokrat zaradi „počasnosti“ spreminjanja procesov, ki izhajajo iz sprememb v prostoru,
ta vidik premalo upoštevan. Posledica te počasnosti je raziskovalna usmerjenost v
merjenje in spoznavanje vplivov človekove dejavnosti na spreminjanje prostora, kar se
kaže npr. v velikem številu okoljskih analiz. Tudi pregled kvantitativnih metod pokaže
prevladujoče razumevanje „prostorskih“ spremenljivk kot odvisnih spremenljivk v
funkciji „družbenih“.
Zaradi navedenega in zaradi velike količine že izdelanih analiz prostora je
smiselno uporabiti izsledke le-teh ter preko njih ugotavljati vpliv prostora na posamezni
element. Pomembno je tudi upoštevati dokumente, ki so pomembni z vidika prostorskega
načrtovanja (prostorski akti, plani, strategije prostorskega razvoja, evropske smernice za
prostorski razvoj itd.), saj ti odločilno vplivajo na bodoči razvoj tako prostora kakor tudi
pristanišča Luka Koper. Smiselno je zato uporabiti te analize kot podlago za proučevanje
pomena prostora za razvoj pristanišča. Izmed obstoječih analitičnih metod je posebej
primerna hermenevtična metoda ali metoda razlage vsebin. Po Maraspinu (2005) je
hermenevtika veda, ki se ukvarja z razlaganjem pomenov besedil oziroma razlaga
kontekstov in vzrokov, ki so pripeljali do nastanka besedila in uporabljenih konceptov.
Uporabnost takega pristopa je predvsem v ugotavljanju, kako je pomen prostora za razvoj
pristanišča že upoštevan v strokovnih delih in planskih aktih ter preko ugotavljanja
pripisanega pomena pristanišča v sistemu prostora ugotoviti povezave med njima.
Na splošno je metodološki pristop soroden metodam prostorskih in regionalnih
analiz. Prve proučujejo razporeditev geografskih pojavov in procesov, druge pa sintezno
obravnavajo prostorske in okoljske (proučevanje razmerij med človekom in okoljem)
analize (Plut, 2004). Bistvena razlika med uporabljeno metodo in navedenimi analizami je
v postavitvi osrednjega subjekta proučevanja. Diplomsko delo v središče postavlja del
sistema (pristanišče Luka Koper) in proučuje delovanje celotnega sistema prostora na ta
element, medtem ko pa druge (predvsem okoljske) analize v središče obravnavanja
postavljajo prostor in analizirajo vplivanje človekovih dejavnosti na spreminjanje
prostora. Definirano metodo zato lahko imenujemo spremenjena regionalna analiza.
Delovne metode so v prvi vrsti kabinetno pregledovanje literature, pogovori s
strokovnjaki s področja prostorskega planiranja in v manjši meri analiza statističnih
podatkov in kartografskega gradiva. Uporabljene so predvsem kvalitativne metode
določanja pomena, preko opredelitve povezav med posameznimi prostorskimi strukturami
in pristaniščem.
Zaradi uvodoma opisanega različnega vpliva velikostne ravni prostora diplomsko
delo obravnava ločeno štiri različne prostorske ravni. Prva raven je lokalni prostor,
definiran kot območje Mestne občine Koper oziroma ožje obalno območje Koprskega
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zaliva; drugi nivo (regionalni) obsega območje regije Južna Primorska, kot jo pojmuje
Regionalna razvojna agencija Koper (karta 1/II); tretji nivo je državni, torej obsega
prostor celotne države Slovenije in najvišji nivo je nivo evropske mezoregije, kot jo
definira projekt CONSPACE (evropska mezoregija v jugozahodnem delu Srednje Evrope
- karta 1/I). Ti prostorski okviri so bili izbrani zaradi njihovega upravnega pomena (na teh
nivojih se pripravljajo strategije in prostorski akti ter zakonodaja oziroma se pripravljajo
strokovne raziskave v primeru evropske mezoregije), nabor pa služi primerjavi med
različnimi prostorskimi strukturami na različnih ravneh prostora.
Karta 1: Karta prostorskih ravni.

2.1. Definicije uporabljenih pojmov
Intermodalni transport: vrsta prevoza, kjer sta v prevozu „od vrat do vrat” vključeni
najmanj dve različni vrsti transportnih sredstev iz različnih
transportnih panog (Twrdy, 2007).
Multimodalni transport: tehnologija prevoza, kjer se za prevoz blaga istočasno
uporabljata dve prevozni sredstvi iz dveh različnih transportnih
panog. Prvo prevozno sredstvo postane skupaj s tovorom tovor
drugega prevoznega sredstva (npr. prevoz kamionov z vlakom).
Pogoj za opredelitev transporta kot multimodalnega je, da se
transport vrši med dvema državama na osnovi ene pogodbe
(Twrdy, 2007).
Proces kontejnerizacije: povečevanje uporabe kontejnerjev kot načina transporta.
Kontejnerji so standardizirani po velikosti in konstrukciji in
omogočajo prevoz različnih tovorov. Prednosti v primerjavi z
drugimi načini transporta so: možnost združevanja različnih
tovorov v eno enoto, standardizacija manipulativnih operacij,
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manjša nevarnost okoljskega obremenjevanja, primernost za
integralne načine prevoza (CPR „Konkurenčnost…“, 2007).
Razvoj:

spreminjati, navadno v popolnejšo, bolj dovršeno obliko
(SSKJ, 2008).

Besedi pristanišče in luka sta v diplomskem delu enakovredno uporabljeni. V Slovarju
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2008) imata navedeni besedi v navtični terminologiji
podoben pomen, le da beseda luka označuje prostorsko večji kompleks. V diplomskem
delu sta obe besedi uporabljeni zgolj zaradi berljivosti in v izogib prepogostemu
ponavljanju besed. Besedi Luka in Luka Koper označujeta celotno pristanišče v Kopru,
torej območje, kot je opredeljeno v prostorskih aktih in ki se nahaja znotraj ekonomske
cone in vse zgradbe in naprave, ki se nahajajo na območju pristanišča in neposredno ali
posredno služijo delovanju pristanišča.

3. Prostorske strukture
Pojem prostorskih struktur je v geografiji in sorodnih vedah pogosto uporabljen. Kot
izpostavlja Nared, pa le stežka najdemo razlago tega pojma (Nared, 2007), kljub njegovi
splošni sprejetosti kot strokovni termin. Edina razlaga, ki jo je Nared našel v povezavi s
pojmom, izhaja iz Dierckejevega splošnega geografskega slovarja, kjer je opredeljen kot
„…ena od pojav/podob prostorskega vzorca ter procesov in sil, ki med posameznimi
elementi prostora delujejo kot sklenjen sistem, določena struktura. “ (Nared, 2007, str. 3839). Prostorski vzorec je pri tem opredeljen kot značilna razporeditev prostorskih enot v
pokrajini, ki jo lahko zaznamo v stvarnosti (na karti) (Nared, 2007). Prostorski vzorec ima
tipične lastnosti in sestavo, ki omogočajo sklepanje o smereh in silah, ki oblikujejo razvoj.
Pri prostorskih strukturah pa so te sile sestavni del, saj poleg prostorske podobe (vzorca)
vsebuje tudi informacijo o procesih (Nared, 2007). Podobno razlago pojma nudi tudi
spletni slovar geografskih terminov Hypergeo: „Prostorske strukture obstajajo, ker
geografski prostor ni sestavljen iz skupka posameznih prostorov, ki zasedajo naključne
lokacije. Posledične izbire akterjev in širših odgovorov družbe na temo nadzora prostora
se podrejajo določenim logikam, ki omogočajo prepoznavanje teh struktur. Geograf
interpretira zakonitosti v razporeditvi in razporeditev geografskih objektov na zemeljskem
površju. Prostorske razporeditve, ki sestavljajo prostorske strukture, so rezultat teh
zakonitosti (v večini primerov nenačrtovan), katerih pa relativna stabilnost končno vpliva
na dejavnike. Prostorsko strukturo pa ne smemo razumeti le geometrično ali morfološko,
popolnoma jo lahko opišemo le, če presežemo golo obliko razporeditve objektov in se
posvetimo povezavam med objekti. Npr. središče je sicer res koncentracija populacije ali
dejavnosti in jo kot tako lahko na karti opazimo kot gostejše območje, vendar je hkrati
tudi območje privlačnosti in difuzije. Povezave, ki jih oblikuje z drugimi območji, so del
definicije njegove relativne lokacije v prostoru in lastnosti. Če geografski prostor
pojmujemo kot nabor medsebojno vplivajočih elementov, moramo prostorsko strukturo
razumeti kot načelo organizacije geografskega objekta proučevanja“ (Hypergeo, 2008).
Beseda struktura izhaja iz latinske besede struere, ki pomeni graditi, tudi sestaviti.
Besedna zveza prostorska struktura torej nakazuje, da se prostor sestavlja oziroma, da je
prostor sam sestavljen. Pojmovanje prostorskih struktur izhaja iz splošne sistemske
teorije, ki razlaga prostor kot sistem, katerega sestavljajo elementi in dejavniki, ki so
medsebojno povezani preko procesov znotraj sistema, odraz teh povezav pa je funkcija
celotnega sistema. Funkcija nekega prostora torej izhaja iz lastnosti posameznih
elementov in povezav med njimi. Za prikaz vpliva prostora na razvoj pristanišča v Kopru
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je potrebno proučiti vpliv posameznih elementov in dejavnikov ter nato sintezno
obravnavati še vpliv procesov med njimi. Diplomsko delo v prvem delu prikazuje vplive
posameznih in najbolj relevantnih elementov prostora na štirih prostorskih ravneh, v
drugem delu pa sintezno predstavi vpliv prostora kot dejavnika razvoja Luke. Pojem
prostorskih struktur je v diplomskem delu uporabljen, ker najprimerneje opredeli koncept
vplivanja prostora na razvoj neke dejavnosti. Kot ga pojmuje ESDP (ESDP, 1999) je to
sistem elementov, ki se na določeni prostorski enoti povezujejo po določenih pravilih in
tvorijo kompleksen sistem medsebojnih povezav, ki se odraža v funkciji te enote prostora,
ali kot to definira Černe „...prostorska stvarnost kot prostorska struktura“ (Černe, 2005a,
str. 239). Nared loči prostorske strukture glede na velikost v tri razrede: mikro-, mezo- in
makroprostorske strukture, ki označujejo velikost zajetega prostora (Nared, 2007).
Prepletanje teh struktur določa enake elemente, vendar z drugačnimi vzorci in posledično
različnimi odnosi in procesi med njimi. Diplomsko delo sledi delitvi prostorskih struktur
glede na velikost. Makroprostorski strukturi sta struktura evropske mezoregije in državna
raven, mezoprostorsko strukturo predstavlja regionalna raven in mikroprostorsko lokalna
(občinska) raven.
Zaradi prepletenosti elementov in velike kompleksnosti sistema prostora težko
ločimo posamezne dejavnike oziroma težko ovrednotimo pomen posameznega elementa
na razvoj luke. Zaradi take kompleksnosti je smiselno povezovati sorodne elemente in
dejavnike prostora (z vidika potencialnega vpliva na razvoj) v skupine, s čimer olajšamo
prepoznavanje in ločevanje vplivov. V diplomskem delu bodo obravnavane skupine
dejavnikov (gradniki prostorske strukture):
› fizični prostor: združuje vse elemente, dejavnike in procese, ki tvorijo fizični
prostor in ki so nastali neodvisno od človekovega delovanja, kvečjemu jih slednji le
preoblikuje. V to kategorijo spadajo geomorfološki, geološki, pedografski,
klimatološki in biološki elementi in procesi. Utemeljitev za tako združevanje
elementov v nekakšen „naravnogeografski kompleks“ je dejstvo, da ti elementi
relativno trajno vplivajo na prostorski razvoj, kar izhaja iz njihove relativno počasne
spremenljivosti oziroma pretežno konstantnih in predvidljivih vplivov;
› poselitev: združuje človeško populacijo kot dejavnik v prostoru in naselbinsko
strukturo (omrežje naselij), ki je nastala kot posledica poselitve. Naselbinska
struktura je vez med dinamičnimi in stabilnimi elementi prostora, saj je naselbinska
struktura relativno trajen pojav (v smislu razmestitve naselij), hkrati pa se lastnosti
le-te zelo hitro spreminjajo pod vplivom demografskih in socialnih procesov;
› infrastruktura: informacijsko – komunikacijski elementi prostora (prometno
omrežje, komunalno omrežje, informacijsko omrežje). Predstavlja enega najbolj
spremenljivih delov prostorske strukture, ki je podvržen spreminjanju zaradi
vplivov ostalih komponent prostora (predvsem gospodarstva, poselitve in politike).
Zaradi narave dejavnosti Luke je pričakovano ta skupina elementov zelo pomembna
za njen razvoj;
› gospodarstvo: združuje gospodarsko infrastrukturo in skupek odnosov med
gospodarskimi subjekti. Luka Koper je kot gospodarski subjekt pod vplivom
procesov, ki izvirajo iz sprememb gospodarskih dejavnikov. V to skupino spadajo
tudi raziskovalne in razvojne dejavnosti ter z njimi povezana infrastruktura;
› okolje: skupek procesov, ki vplivajo na kakovost različnih elementov (predvsem)
fizičnega prostora in tistih elementov, ki so z vidika kakovosti okolja pomembnejši
(npr. zaščitena območja). Smiselnost vpeljave take skupine je predvsem v pomenu
teh procesov za prostor, saj le-ti spreminjajo kakovost prostora in posledično
spreminjajo vse ostale elemente prostorske strukture. Povečanje kvalitete okolja je
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pomemben planerski cilj, kar pomeni, da ga je potrebno upoštevati tudi pri
načrtovanju razvoja Luke;
› upravno-politični dejavniki: formalno – pravna urejenost prostora, ki izhaja iz
družbenega ustroja in potreb. V to skupino spada tudi prostorsko planiranje kot
mehanizem urejanja prostora. Zaradi pomena, ki ga ima formalno načrtovanje
razvoja, so pomembni dejavniki za razvoj Luke.
Izbor skupin elementov prostorskih struktur se deloma naslanja na izbor
indikatorjev, predstavljenih v projektu CONSPACE, ki so po mnenju avtorjev projekta
najprimernejši za definiranje prostorske strukture, njihove definicije pa izhajajo iz
pregleda literature, kjer se najpogosteje uporabljajo te skupine za analizo stanja in teženj v
prostoru. Izbor se naslanja tudi na izsledke magistrskega dela z naslovom Analiza razvoja
podjetja Luka Koper (Orel, 2007), kjer so podobne skupine dejavnikov uporabljene za
analizo razvoja podjetja z ekonomskega vidika. Naštete skupine elementov prostorskih
struktur tvorijo raziskovalni okvir za proučevanje vpliva prostora na razvoj Luke Koper,
njihov pomen pa se proučuje na vseh prostorskih ravneh enako. S tem je omogočena
primerjava med pomeni dejavnikov v posameznih prostorskih strukturah in na globalni
ravni.

4. Matrike vplivov prostorskih struktur
4.1. Lokalna raven
Matrika 1: Dejavniki lokalne prostorske strukture.
Skupine
dejavnikov

Vplivi na razvoj pristanišča
•
•
•
•
•

fizični prostor

•
•

•
•

poselitveni

•
•

razporeditev geomorfoloških enot omogoča lokacijo pristanišča
kratka obala Slovenije je vnaprej določila lokacijo luke
geološka in pedološka podlaga zaliva in območja okoli
Škocjanskega zatoka zahtevata dodatne investicije v melioracije
submediteranska klima omogoča nemoteno delovanje
pristanišča skozi celo leto (razen redkih ekstremnih primerov –
tramontana, sneg)
večja območja ravninskega sveta v zaledju luke dovoljujejo
širitev pristanišča z relativno nizkimi stroški
reliefne ovire v zaledju občine zahtevajo večje investicije v
izgradnjo infrastrukture
hidrografska mreža omejuje razvoj pristanišča – Škocjanski
zatok je zaščiteno območje narave, lega pristanišča ob ustju
Rižane, zamočvirjenost zemljišč ob zatoku zahteva melioracije
– hkrati pa je morje osnovni predpogoj za razvoj pristanišča,
lastnosti morja pa bistveno ne vplivajo na dejavnost pristanišča
(ni močnih tokov, majhna amplituda plimovanja)
ugodna geostrateška lega (v okviru regije in države)
slaba nosilnost tal na območju pristanišča omejuje planiranje
rabe prostora znotraj pristanišča – neracionalna izraba prostora
prekratka operativna obala – premalo privezov za ladje
neugodna lega pristanišča tik ob mestu Koper (omejevanje
razvoja, večji vpliv onesnaževanja - hrup, prašni delci)
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•

infrastrukturni

gospodarski

okoljski

politično upravni

izrazita litoralizacija naselij povzroča konflikte v rabi prostora
(turizem/luka)
• pretežno neposeljena kmetijska zemljišča v primarnem območju
širjenja luke ne omejujejo razvoja
• zmanjšana kvaliteta prostora zaradi degradacijskih učinkov
spodbuja omejevalni odnos prebivalstva do dejavnosti
pristanišča
• potreba naselij po ohranjanju kapitala in naložb spodbuja obstoj
in razvoj luke
• bližina direktnih in hitrih povezav (AC) z gravitacijskim
zaledjem
• neustreznost najprimernejšega prometnega sredstva – železnica
onemogoča učinkovit pretovor in otežuje vzpostavitev
multimodalnega transportnega centra v Luki Koper
• dobra opremljenost s komunikacijsko in komunalno
infrastrukturo
• oblikovanje prometnega omrežja z (vsaj delnim) upoštevanjem
potreb pristanišča spodbuja razvoj
• bližina mejnih prehodov spodbuja sodelovanje luke s tujimi
partnerji
• raznolikost prometnih sredstev za prevoz tovora sicer spodbuja
razvoj vendar zastarelost železniškega omrežja in pomanjkanje
močnejšega letališča v bližnji okolici zavira rast pretovora
• bližina pomembnih pristanišč Trst in Reka omogoča
oblikovanje sistema pristanišč in razvoj „pomorskih avtocest“
• relativno malo prostorsko kompetitivnih gospodarskih
dejavnosti (turizem, kmetijstvo v manjši meri)
• velik pomen pristanišča za lokalno gospodarstvo vzpodbuja
pozitiven odnos akterjev do razvoja luke
• ekonomska cona znotraj luke povečuje konkurenčnost zaradi
zmanjšanja birokracije
• raba prostora za turistično in kmetijsko dejavnost ustvarja
pomemben konflikt s pristaniščem
• gospodarski pomen turizma zavira razvoj luke
• novonastala Univerza na Primorskem in partnerstvo z luko
spodbuja razvoj pristanišča
• globalni proces kontejnerizacije pozitivno vpliva na razvoj luke,
zaradi prednosti luke v smislu razpoložljivega prostora
• velika raznolikost ekoloških območji ovira razvoj luke
• „ujetost“ Škocjanskega zatoka v primarno širitveno območje
luke zavira razvoj
• visoka občutljivost morskega ekosistema zavira razvoj luke
• pričakovani dvig morske gladine ogroža operativno obalo in
zmanjšuje uporabne površine ob morju
• dvojnost v upravljanju kopna/morja (občina/država) zavira
razvoj luke
• status ekonomske cone omogoča nameščanje različnih
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dejavnosti znotraj pristanišča in olajša poslovanje
prostorsko planiranje premalo upošteva prostorske potrebe luke
lega v celoti znotraj ene teritorialne enote olajšuje prostorsko
načrtovanje razvoja luke
pomanjkanje temeljne razvojne politike in dokumenta na
občinski ravni zavira razvoj luke
neurejena meja s Hrvaško otežuje učinkovito načrtovanje
plovnih poti in s tem konkurenčnost pristanišča

Prostorska struktura lokalne ravni ima najbolj neposreden vpliv na pristanišče.
Najožji fizični prostor v največji meri definira predvsem nastanek luke, lastnosti prostora
pa vplivajo tudi na razvoj skozi čas. Splošne značilnosti fizičnega prostora, kot so dolžina
in tip obale, naklon površja ob obali, reliefne pregrade in njihov vpliv na vremenske
pojave, geološka in pedološka struktura, podnebne značilnosti najbolj določajo pogoje za
nastanek pristanišča. Kot je bilo ugotovljeno na posvetu o Luki Koper: „Imamo vse
potrebne resurse: geografsko pozicijo, prometno infrastrukturo, pristanišče, morje,
izobraževalne institucije, ki usposabljajo kakovostne kadre...“ (Mestu prijazno pristanišče,
2005). Poseben poudarek je na prostorskih strukturah fizičnega prostora (geografska
pozicija). Fizične komponente prostorske strukture so vpete v prvi navedeni resurs tj.
geografsko pozicijo. Pod to besedno zvezo lahko razumemo splet celote
naravnogeografskih dejavnikov, ki so omogočili in oblikovali razvoj pristanišča. Iz tega
konteksta je posebej izvzeto morje, kot specifični dejavnik in prvi predpogoj za obstoj
pristanišča. Fizičnogeografski elementi prostora vplivajo na razvoj pristanišča na dva
načina: preko postavljanja fizičnih omejitev prostorske rasti in preko omogočanja
fizičnega lociranja dejavnosti. Te sestavine prostora tvorijo osnovni okvir, znotraj
katerega se vršijo vsi prostorski procesi, na katere elementi fizičnega prostora različno
vplivajo. Izmed elementov prostorske strukture fizičnega prostora kot najpomembnejšo
primerjalno prednost slovenskega pristanišča proti drugim severnojadranskim lukam
izpostavlja Jakomin (1996) zadostno količino primernih zemljišč za širitev dejavnosti
(tudi Sabadin, 2003; Mestu prijazno pristanišča, 2005; Žerjal, 2008; Strokovne podlage za
pripravo PUP za območje Trgovskega pristanišča v Kopru, 1995). Ta lastnost prostora je
v največji meri, poleg lege ob morju, omogočila nastanek pristanišča. Vplivala je na
odločitve vodstva pristanišča o usmerjanju pretovorne dejavnosti. Prednostna usmeritev
pristanišča gre v smer kontejnerskega in RO-RO prometa, katerega spodbuja tudi občina
Koper zaradi manjših negativnih vplivov na okolje in večjih donosov (Mestu prijazno
pristanišča, 2005; Živeti s pristaniščem, 2006, Dolgoročni plan Občine Koper, 1986).
Usmeritev v kontejnerski in RO-RO promet zahteva izdatne količine prostora za
shranjevanje in manipulacijo tovorov (Grmšek, 2005).
Izmed drugih elementov fizičnega okolja so večjo vlogo pri nastanku pristanišča imeli
predvsem hidrološka in geološko-pedološka struktura obalnega območja, kjer se danes
nahaja luka. Priprave na gradnjo so obsegale predvsem zajezitev z nasipom in nasipavanje
morskega zaliva ob severni obali mesta Koper, poglobitvena dela na morskem dnu pred
obalo in izsuševanje močvirnatih zemljišč ob vzhodni obali Stanjolskega zaliva (Borruso,
Jakomin, Počuča, 1996). Posledica take strukture zemljišč je bila dolgotrajnejša in
delovno bolj intenzivna gradnja ter s tem povezani višji stroški izgradnje. Današnje stanje
navedenih struktur, sicer v manjši meri, vpliva na odločanje o širjenju pristaniškega
kompleksa. Problematična je nosilnost terena na območju pomolov (3000 kg/m2), kar
omejuje uporabo teh območij za manipulacijo s kontejnerji (Mestu prijazno pristanišče.
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2005; Strokovne podlage za pripravo…, 1995). Ta omejitev je eden izmed temeljnih
vzrokov za potrebo po izgradnji III. pomola. Poleg potrebe po novih površinah, slaba
nosilnost tal onemogoča racionalno izrabo prostora znotraj pristanišča, saj ne dovoljuje
gradnje zahtevnih in težkih objektov oziroma otežuje manipulacijo s tovorom, predvsem
kontejnerskim (Žerjal, 2008).
Pri načrtovanju lokacije pristanišča je bil pomemben dejavnik odločanja zaščita pred
vremenskimi vplivi, predvsem pred vetrovi in morskimi tokovi. Izmed različnih idejnih
rešitev za postavitev pristanišča je bila zaradi ugodne zavetrne lege (zaščita pred jugom in
omiljen vpliv burje na račun Miljskega polotoka) izbrana lokacija pred severno obalo
Kopra, ki je ugodna tudi z vidika šibkih morskih tokov (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996).
Za primerjavo, druga možna lokacija je bil rt Debeli rtič, ki bi zaradi izpostavljenosti tako
vetrovom kot morskim tokovom, zahtevala izgradnjo valobranov za zaščito pristanišča,
poleg tega pa bi pretežno strma obala zahtevala izdatna gradbena dela za izgradnjo
pristaniške infrastrukture (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996). Pomen ugodne lege v
zavetrju je najbolj očiten pri primerjavi pristanišč v Kopru in Trstu. Slednje je
izpostavljeno močni burji, ki piha z roba Tržaškega Krasa, kar v povprečju kar 36 dni na
leto onemogoča delovanje luke Trst (v primerjavi s Koprom, kjer ta podatek znaša le 9
dni) (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996). Vpliv prostorske strukture fizičnega prostora je
časovno trajen, vendar v intenzivnosti omejen na čas nastajanja pristanišča. Značilnosti
prostorske strukture omogočajo lokacijo luke in definirajo osnovne poteze v prvi vrsti
prostorske rasti, v manjši meri pa tudi gospodarske.
Poselitveno prostorsko strukturo sestavlja sistem naselij, ki so hierarhično
povezana v omrežje. Naselja so pomemben element pri načrtovanju razvoja Luke Koper.
Najbolj očiten vpliv je prostorsko omejevanje rasti pristanišča, saj tvori mesto Koper
južno mejo, naselje Ankaran pa omejuje razvoj obale luke. Nezdružljivost pomembnih
funkcij v prostoru; pristanišča, naselbinske, upravne in druge urbane funkcije (mesto
Koper) in turizma v Ankaranu, ustvarjata konflikte, ki negativno vplivajo na razvoj
pristanišča. Ti konflikti so najbolj opazni pri načrtovani izgradnji III. pomola, kateremu se
je javnost (predvsem prebivalci Ankarana) močno uprla, kljub temu, da je le-ta nujno
potreben za nadaljnji razvoj in ohranjanje konkurenčnosti luke (Odnos prebivalcev
Mestne občine Koper do Luke Koper, 2006). Prostorska struktura naselbinskega sistema
je torej neugodna za razvoj pristanišča na dveh točkah, drugače pa je z vidika prostorske
rasti pristanišča ugodna odsotnost pomembnejših naselij v zaledju pristaniške obale, torej
na primarnem območju širjenja.
Izmed izraženih trendov spreminjanja prebivalstvene in naselbinske strukture prostora
je za luko dolgoročno pomemben proces suburbanizacije. Ta proces vnaša v prostorsko
strukturo neravnovesje v smislu razporeditve funkcij naselij hkrati pa neugodno spreminja
prostorsko razporeditev naselij. Opazni trend suburbanizacije na območju Mestne občine
Koper lahko povzroči nov konflikt v rabi prostora, v kolikor bi se poselitev, pod vplivom
spremenjenje dostopnosti na račun novih cestnih povezav, usmerjala na območje širjenja
luke (Osnutek DRP 2007-2013, 2006). V mednarodni delitvi dela in gibljivosti kapitala
ima naselbinska (urbana) struktura pomembno vlogo. „Naselja so notranje heterogena,
dialektična in dinamična konfiguracija relativne trajnosti znotraj prostorskega razvoja in
dinamike ekonomskih in socio-ekonomskih struktur“ (Černe, Gulič, Kušar, 2006). Iz te
definicije naselij izhaja, da so le ta trajen pojav v prostoru, ki pa se spopada s
spremenljivostjo procesov, ki nanje vplivajo. Naselja stremijo k ohranjanju gonilne sile
kapitala, ki ustvarja ugodne pogoje za življenje na območju naselja. Osnovna dvojnost v
urbanih sistemih je gibljivost kapitala proti trajnim vložkom v infrastrukturo za kapital.
Zaradi velike intenzivnosti teh vlaganj je potreba po kapitalu večja in zato postane potreba
po privlačevanju kapitala večja (Černe, Gulič, Kušar, 2006). Če to prenesemo na Koper in
luko ugotovimo, da je v interesu naselij v občini Koper ohranjanje in razvijanje luke,
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zaradi velikih infrastrukturnih izdatkov občine na račun pristanišča in zaradi pozitivnega
vpliva luke na lokalno gospodarstvo in družbeno življenje nasploh. Pričakovati je torej, da
bo razvojni vpliv naselbinske strukture deloval pozitivno za luko, ker je ta pomemben
dejavnik ohranjanja te strukture in kakovosti življenja, predvsem z ekonomskega vidika,
navkljub konfliktom, ki nastajajo zaradi različnih interesov v izrabi prostora.
V prostorski strukturi so prometni elementi zaradi narave dejavnosti pristanišča
vitalnega pomena za njegov razvoj. Tako kot so naravnogeografske danosti ključnega
pomena za nastanek pristanišča, je infrastruktura ključnega pomena za obstoj in razvoj
pristanišča. Luka Koper je bila zgrajena na območju, ki je v takratni Jugoslaviji veljal za
enega bolj gospodarsko in prometno zaostalih območij (Furlan, 1984; Požek-Sadar, 1993;
Osnutek SPRO, 2008). Zaradi zavedanja pomena pristanišča za celotno gospodarstvo
območja in širše (kar se je izkazalo tudi med finančno krizo podjetja med leti 1974 in
1977, ko je k dokapitalizaciji pristopila večina takratnih slovenskih TOZD-ov), so bila
vlaganja v infrastrukturo izdatna. Najpomembnejša za razvoj prometne funkcije luke je
navezava na železniško omrežje (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996; Grmšek, 2005;
Sabadin, 2003; Gosar, 2005, Gulič, 2000). Izgradnja prvega tira železnice Prešnica –
Koper je bila končana leta 1967, s čimer se je luka povezala ne samo v slovensko, temveč
tudi evropsko železniško omrežje (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996, Spletna stran Luke
Koper, 2008). Danes je najbolj pereč problem razvoja pristanišča neustrezna železniška
povezava z zaledjem, kljub temu, da obstajajo načrti za izgradnjo 2. tira že vse od leta
1975.
Vpliv prometne infrastrukture na razvoj pristanišča je večplasten. V prvi vrsti dobro
prometno omrežje sploh omogoča obstoj pristanišča, saj osnovna dejavnost luke –
pretovor blaga – zahteva zadovoljivo pretočnost prometnega omrežja, preko katerega
prenaša blago kupcem. Z naraščanjem pretovora v luki je prepustnost prometnega
omrežja postala nezadostna, kar zmanjšuje možnost povečevanja pretovora luke in
posledično zavira razvoj pristanišča. Novozgrajena avtocestna povezava je omilila
problem neustrezne železniške povezave, vendar je zaradi višjih okoljskih obremenitev, ki
jih cestni promet povzroča in drugih omejitev cestnega prometa (zakonska omejitev
vožnje tovornjakov ob koncu tedna, prometni zastoji, večja možnost za nesreče ipd.) taka
oblika nadomeščanja železniške infrastrukture nezadostna (Grmšek, 2005). Drugi
pomemben vidik prometne infrastrukture predstavlja morski del prometa luke. Pod
morsko prometno infrastrukturo razumemo vse objekte, ki omogočajo varno plovbo od in
do pristanišča. Koprski zaliv je zaradi svoje plitvosti težaven z vidika plovbe, kar od
upravljavca pristanišča zahteva posebno skrb za zagotavljanje urejenih plovnih poti.
Razvojno gledano to zahteva večje investicije za vzdrževanje plovnih poti (poglabljanje,
označevanje, pilotska služba). Pomemben razvojni dejavnik v povezavi s prometno
strukturo območja je navezanost prometnega omrežja na mednarodne prometne strukture,
kar omogoča bližina dveh državnih mej (z Italijo in Hrvaško). Bližina mej spodbuja
poslovanje luke s tujimi partnerji, kar zagotavlja velik delež tranzita v prometu luke, to pa
je ugodno za poslovanje luke, saj tranzitni promet omili negativne fluktuacije
gospodarstva (kot se je izkazalo pri tranzicijski krizi na začetku 90-ih let prejšnjega
stoletja). V skladu z usmeritvami Bele knjige Evropske prometne politike se v Evropski
skupnosti spodbuja priobalna plovba med bližnjimi pristanišči kot način zmanjševanja
preobremenjenosti cestnih omrežij. Tak način prevoza blaga je med leti 1990 in 1998
beležil podobno intenzivno rast kakor cestni promet (+ 27%), delež blaga, ki se tako
prevaža, pa znaša 41% vsega prepeljanega tovora v EU (CRP „Konkurenčnost …“, 2007).
Luka Koper lahko izkoristi bližino dveh velikih pristanišč v Trstu in Reki in drugih
pristanišč v Sredozemskem morju za uveljavitev svojega položaja kot pomembno
izhodišče za t.i. pomorske avtoceste, kot jih predlaga Bela knjiga. Predpogoj za uspešno
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vključitev luke v Kopru v ta sistem je pa učinkovita povezava z zaledjem, kar v ospredje
postavlja problem 2. tira na progi Koper – Divača in preobremenjenost cestnega omrežja.
Elementi gospodarstva na lokalni ravni imajo manjšo vlogo v razvoju pristanišča
zaradi prevlade (več kot 50%) tranzitnega pomena pristanišča (Grmšek, 2005; Borruso,
Jakomin, Počuča, 1996). Vpliv luke na lokalno gospodarstvo je nedvomno izjemen,
vendar je za razvoj luke doprinos lokalnih gospodarskih subjektov majhen. Pomembnejšo
vlogo so sicer igrali takoj po nastanku pristanišča, ko je Luka izvajala t.i. odprto politiko
razvoja, kar pomeni, da je omogočala drugim podjetjem gradnjo infrastrukture na
območju pristanišča, s čimer si je zagotovila zadostno število uporabnikov storitev
pristanišča in izgradnjo potrebne pristaniške infrastrukture (Borruso, Jakomin, Počuča,
1996). Po razglasitvi ekonomske cone znotraj pristanišča se je konkurenčnost luke še
povečala zaradi manjše količine birokratskih ovir in večje fleksibilnosti v trgovanju (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007). Ugoden vpliv ima prostorska nekonkurenčnost dejavnosti na
lokalni ravni. Za pristanišče je namreč vitalnega pomena možnost prostorskega širjenja
dejavnosti, kar pa je pogosto omejeno, bodisi zaradi mest, znotraj katerih se luka nahaja
(Fridell, Sjödin, 2007) bodisi zaradi drugih gospodarskih dejavnosti, ki se potegujejo za
isti prostor. Glede na dejstvo, da ni večjih industrijskih ali drugih obratov, ki bi imeli
večje zahteve po prostoru in ki bi se nahajali v neposredni bližini pristanišča, take
omejitve ne vplivajo na razvoj luke oziroma odsotnost takih konfliktov spodbudno deluje
na razvoj. Povsem drugačen vpliv pa ima gospodarska dejavnost turizma. Prostorska
struktura turistične dejavnosti je v konstantnem konfliktu z dejavnostjo in razvojem
pristanišča. Slovenska Istra je eden izmed bolj turistično zanimivih in aktivnih delov
države, mesto Koper pa, poleg Portoroža in Izole, predstavlja pomembnejše turistično
središče obalnega pasu (Osnutek SPRO, 2008). Turizem kot dejavnost se navezuje na
posebne pokrajinske tipe z visoko doživljajsko vrednostjo, najpogosteje so to stiki
različnih pokrajinskih tipov prostora (Gosar, 2003). Obala Koprskega zaliva popolnoma
ustreza navedenim pogojem, kar je že v preteklosti sprožilo razvoj turizma, predvsem
obmorskega turizma, katerega primarna tržna dobrina je morje in povezanih dejavnosti.
Turistična dejavnost je v prostoru ustvarila prostorsko strukturo, ki je v celoti navezana na
morje, turistična infra- in superstruktura pa sta pretežno locirani na razmeroma kratki
morski obali. Iz tega izhaja temeljni konflikt med pristaniščem in turistično dejavnostjo.
Obe dejavnosti sta uporabnika istega (omejenega) prostora (RRP za Južno Primorsko
2002-2006, 2002). Zaradi velikega pomena turizma za lokalno gospodarstvo (Dolgoročni
plan..., 1986) je vpliv konflikta s pristaniščem na razvoj le-tega zelo intenziven. Omejitve
pri gradnji III. pomola, ki jih postavlja javnost izhajajo delno tudi iz potrebe po
ohranjanju prostora za turistično dejavnost na območju Ankarana (Mestu prijazno
pristanišče, 2005). Vpliv turizma na razvoj luke je torej izrazito negativen. Posebno
obravnavo zasluži tudi kmetijstvo kot gospodarska panoga. V prostorskem smislu je to
najpomembnejši antagonist širjenja pristanišča, saj se primarno območje širitve
pristanišča razteza preko kmetijskih zemljišč (ankaranska Bonifika). Struktura kmetijske
zemlje v Slovenski Istri je sestavljena iz prevladujočih zemljišč na pobočjih gričevij in iz
zemljišč v dolinah Rižane in Dragonje. Kakovostna zemljišča v dolini rek so vseskozi na
udaru različnih porabnikov prostora, saj predvsem zemljišča v dolini Rižane ležijo v
območju najintenzivnejše litoralizacije. Upiranje različnim interesom in špekulacijam s
temi zemljišči je postala stalnica kmetovalcev, kar se tudi kaže v njihovem negativnem
odnosu do širitve Luke Koper (Odnos prebivalcev..., 2006). Ekonomski interes širitve
pristanišča bo sčasoma verjetno prevladal nad interesi kmetovalcev, vendar je negativen
odnos tega segmenta prebivalstva zaviralni dejavnik razvoja pristanišča, saj reševanje tega
konflikta zahteva od vodstva luke dodatne napore in z njimi povezana finančna sredstva.
Raziskovalna in razvojna infrastruktura lahko pomembno pripomore tudi k reševanju tega
konflikta, z iskanjem ustreznih kompromisov. Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem je
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Luka Koper pridobila pomembnega strokovnega partnerja, saj narava dejavnosti
pristanišča zahteva sprotno tehnološko in strokovno rast za ohranjanje konkurenčnosti
(Mestu prijazno pristanišče, 2005). Že pred tem je v Portorožu delovala Fakulteta za
pomorstvo in promet, s katero je Luka Koper sodelovala pri izvajanju posameznih
raziskav delovanja pristanišča, z ustanovitvijo Univerze pa je luka pridobila možnost
sodelovanja tudi z drugimi strokami (Gosar, 2005). Pravo razvojno spodbudo bo Univerza
na Primorskem verjetno oblikovala v nekaj letih, ko se bodo bolje izoblikovali programi
in vsebine in bo naraslo število vpisanih na posamezne programe, s čimer se bo povečalo
število in kvaliteta strokovnega znanja.
Pričakovano je vpliv okoljskih dejavnikov prostorske strukture na razvoj Luke
Koper zaviralen. Osnovna dejavnost luke je namreč proizvajalec obremenitev okolja, kar
posledično pomeni, da je potrebno pri načrtovanju razvoja posvetiti posebno pozornost
okoljskim obremenitvam. Prostorsko gledano, je obremenjevanje okolja s strani luke
problematično, ker je koncentrirano na enega najbolj občutljivih ekosistemov – morje
(Lavrič, Novak et al., 2006). Vlaganje v varovanje okolja je družbeno gledano sicer zelo
trajnostna oblika vlaganj, vendar je z ekonomskega vidika zelo intenzivna in bistveno
posega v samo dejavnost podjetja. Naravnogeografski dejavniki oblikujejo ekološke
značilnosti prostora, v katerih ravnovesje luka posega na različne načine (Lavrič, Novak
et al., 2006). Z vidika okoljske problematike je torej vpliv na razvoj luke negativen, saj
preko postavljanja omejitev in dodatnih zahtev k razvoju zmanjšuje konkurenčno
prednost luke in povečuje stroške delovanja pristanišča. To seveda ne pomeni, da je skrb
za okolje negativna vrednota v sistemu prostora, kar posledično pomeni, da je tudi za
pristanišče skrb za okolje pomembna razvojna točka. Prostor v katerem luka obstaja je
namreč temeljna dobrina, ki omogoča obstoj pristanišča, degradacijski procesi, ki se
vršijo pod vplivom luke, pa spreminjajo ta prostor, kar posledično lahko negativno vpliva
na razvoj. Vpliv okoljskih dejavnikov je torej dvojen, neposredno vpliva negativno na
razvoj pristanišča, posredno pa preko omejevanja degradacije prostora, spodbujevalno
oziroma vsaj ohranitveno. Pravna varnost v povezavi z ekološko občutljivostjo
Škocjanskega zatoka (kot posebnega območja okolja), poleg varovanja morja, zahteva od
pristanišča večjo pazljivost pri načrtovanju širjenja dejavnosti in s tem postavlja
pomembne omejitve pri uporabi sicer največje primerjalne prednosti pristanišča.
Prostorske in druge strategije razvoja na državni ravni predvidevajo in upoštevajo
vplive globalnega spreminjanja podnebja (Černe, Gulič, Kušar, 2006; SPRS, 2004;
Politika prostorskega..., 2002). Izmed najbolj perečih in za luko pomembnih predvidenih
sprememb je dvig morske gladine in s tem povezanih morskih poplav. Po predvidevanjih
naj bi se morska gladina slovenskega morja dvignila za 22 cm do leta 2050 in za 50 cm do
leta 2100 (Plut, 1998 cv: Kolega, 2006). Dolgoročno gledano predstavlja tak dvig morske
gladine za luko izgubo nižjih predelov operativne obale (najnižji deli so le 1 m nad višino
povprečne gladine morja), kratkoročno pa predvsem oteževanje dela zaradi pogostejših
morskih poplav in ekstremnih plimovanj (Kolega, 2006; CAMP, 2004). Kolega (2006)
predvideva, da bi se sredi 21. stoletja morske poplave na najbolj ogroženih delih
slovenske obale dogajale najmanj enkrat mesečno. Bodoči razvoj pristanišča bo moral biti
usmerjen v upoštevanje in prilagajanje takim spremembam.
Upravno – politični dejavniki delujejo kot mehanizmi oblikovanja in urejanja
prostora. Eden takih je upravna členitev prostora, ki definira okvir izvajanja prostorskih
politik. Glede na pravni režim v državi in na delitev nalog prostorskega načrtovanja je
vpliv te prostorske členitve pomemben za razvoj Luke Koper. Luka leži v celoti znotraj
Mestne občine Koper, kar je z vidika načrtovanja okolišnjega prostora in razvoja
pristanišča dobro, saj se vsi plani pripravljajo na enem mestu, kar olajša nadzor in
celovitost priprave. Večjo težavo pri načrtovanju razvoja predstavlja členitev pristojnosti
urejanja prostora med kopnim in morskim delom, saj je trenutno stanje konfuzno. Lastnik
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in načrtovalec rabe morja je država, medtem ko pa s kopnim (izven samega območja luke)
upravlja občina (Osnutek SPRO, 2008; PlanCoast, 2008; Juričev, 2003; Nacionalno
poročilo..., 2007). Z vidika načrtovanja razvoja je ta negotovost vzrok večje težavnosti pri
usmerjanju in usklajevanju različnih interesov, saj je dejavnost pristanišča neizogibno
vezana na obe prostorski komponenti. Luka na tema komponentama deluje skladno,
medtem ko je planiranje ločeno med dva upravljavca. Poleg te razdvojenosti na razvoj
luke negativno deluje pomanjkanje jasne vizije načrtovalca prostora (občine) oziroma
pomanjkanje planskega dokumenta, ki bi celovito obravnaval razvoj pristanišča. Razvoj
luke je v občinskih aktih opredeljen v dveh strateških dokumentih: Dolgoročnem (1986 –
2000) in Srednjeročnem (1986 – 1990) družbenem planu iz 80ih let prejšnjega stoletja.
Območje pristanišča urejajo trije prostorsko izvedbeni akti: Prostorski ureditveni pogoji
za območje trgovskega pristanišča v Kopru (Uradne objave št. 45/98) ter Sklep o
uskladitvi tekstualnega in grafičnega dela PUP za območje trgovskega pristanišča v
Kopru (Uradne objave št. 20/01), Ureditveni načrt „Pomol III“ (Uradne objave št. 14/95)
in Prostorski ureditveni pogoji v Mestni občini Koper (Uradne objave 19/88, 7/01, 24/01).
Občinski planski dokumenti so bodisi zastareli (Dolgoročni in Srednjeročni plan), bodisi
urejajo razvoj le sektorsko, torej ne upoštevajo kompleksnosti sistema pristanišča. Večjo
težavo tudi predstavlja izvedbeni akt za območje trgovskega pristanišča v Kopru, kjer so
določeni pogoji za posege v prostor na območju večjega dela luke. Izmed najbolj
problematičnih določil izpostavlja Žerjal (2008) omejitve višinskih gabaritov objektov
(kota strehe ne sme presegati 12 m, 10.člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje trgovskega pristanišča v Kopru, UO 45/98). Posledica take omejitve je
prisiljenost v nizke gradnje, ki so z vidika racionalnosti izrabe prostora slabe in
nefunkcionalne. Priprava Strategije prostorskega razvoja občine oziroma Državnega
prostorskega načrta za pristanišče v Kopru bo omilila to pomanjkanje. Težavo (trenutno?)
predstavlja neurejena meja na morju med državama Slovenijo in Hrvaško. Zaradi ozkega
prehoda med Savudrijskim polotokom in italijanskimi teritorialnimi vodami se pojavlja
problem dostopa RS do mednarodnih voda. Neurejenost meja sicer ni neobhodna težava,
saj mednarodno pomorsko pravo predvideva t.i. neškodljivi prehod ladij, kar v praksi
pomeni, da mora biti ladjam omogočeno prehajati preko teritorialnih voda držav vse
dokler s svojim prehodom ne povzročajo škode tej državi (Juričev, 2003), vendar je z
vidika pristanišča neugodno pomanjkanje direktnega dostopa do mednarodnih voda,
predvsem zaradi zagotavljanja varnosti ladij pri izplutju in vplutju. Neurejenost meje je
torej razvojno gledano za Luko Koper negativen dejavnik. Kot je navedeno v CRP
„Konkurenčnost Slovenije 2006-2013“ (2007) je namreč dostop do odprtega morja eden
izmed dejavnikov konkurenčnosti pristanišča.
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4.2. Regionalna raven
Matrika 2: Dejavniki regionalne prostorske strukture.
Skupine
dejavnikov

Vplivi na razvoj pristanišča
•

fizični prostor

•
•
•

poselitveni

•
•
•
•

infrastrukturni
•
•
•
gospodarski

•
•
•

okoljski

•
•
•

politično –
upravni
•
•

razpoložljive površine v regiji za oblikovanje logističnega
centra
relativno uravnan reliefni prehod v notranjost regije
ugodna geostrateška lega (v okviru države in mednarodnega
prostora)
nadpovprečna gostota poselitve in prometna dostopnost
zagotavljata zadostno količino delovne sile
neugodna starostna struktura prebivalstva in izrazit proces
staranja prebivalstva
visoka brezposelnost visoko izobražene delovne sile
železniško prometno križišče v Divači povečuje sposobnost
pretovora luke in izboljšuje dostopnost
preobremenjenost cestnega omrežja v regiji zmanjšuje
zmožnost pretovora v notranjost
neustrezna železniška infrastruktura na progi Koper – Divača
zmanjšuje sposobnost pretovora luke
problem oskrbe z električno energijo
gospodarska navezanost podjetij v regiji na storitve luke
spodbuja razvoj
bližina in dobra povezanost (AC) večjih območij uporabnih
površin omogočajo nastanek dislociranih logističnih centrov
(Sežana)
dobra komunikacijsko – informacijska povezanost
občutljivost kraškega dela regije postavlja dodatne omejitve pri
prevozu tovorov
občutljivost Jadranskega morja zahteva večjo skrb in
načrtovanje ravnanja v primeru nesreč
pomanjkanje institucije pokrajin zavira uspešno načrtovanje
razvoja luke na regionalnem nivoju
obmejna lega omogoča črpanje evropskih sredstev za razvoj
regije in posredno tudi luke, hkrati pa zaradi pomanjkanja
upravne ravni regij onemogoča črpanje iz nekaterih strukturnih
skladov
neusklajeno planiranje na ravni regije zmanjšuje racionalnost
investicij
neusklajen regionalni razvoj: razkol obala / zaledje

Regija Južna Primorska, kot jo definira Regionalni razvojni center Koper, je po
prostorski razsežnosti enaka Obalno-kraški statistični regiji (NUTS-3) z dodano občino
Ilirska Bistrica, ki sicer spada v Notranjsko-kraško statistično regijo. Razlog za izbiro te
prostorske enote je razpoložljivost in primernost literature, predvsem izvedenih projektov,
ki obravnavajo prostorsko strukturo regije.
Z zmanjševanjem merila se pričakovano zmanjšuje tudi vpliv fizičnega prostora
na razvoj Luke Koper. V lokalnem merilu so elementi fizičnega prostora pomembni
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dejavniki razvoja luke, v smislu oblikovanja funkcije prostora. Z zmanjševanjem merila
pa se vpliv fizičnih sestavin prostora zmanjšuje zaradi povečane oddaljenosti od
pristanišča samega. Lahko bi rekli, da je pristanišče „izven dosega“ vpliva regionalnega
fizičnega prostora (seveda tistega dela, ki leži izven meje lokalnega prostora). Vpliv
fizičnih komponent prostora posredno vpliva na razvoj luke preko vplivanja na druge
dejavnike razvoja, kot so prometna infrastruktura, gospodarstvo ipd. V pregledani
literaturi je največkrat izpostavljen vpliv fizičnega prostora na oblikovanje prometnega
omrežja in s tem posredno prikazan vpliv na luko. Razen izrazitejšega reliefnega preskoka
na robu Krasa, na ozemlju regije ni večjih reliefnih ovir, ki bi oteževale prometno
povezanost z notranjostjo države in celine. Večinoma uravnan svet je omogočil
oblikovanje hitrih in učinkovitih prometnih poti (AC, železnica) (Regionalni razvojni plan
2002-2006, 2002; Regionalni razvojni plan 2007-2013, 2006; SPRS, 2004; Stanje in
težnje v prostoru, 2002; Požek-Sadar, 1993). Posledica dobrih možnosti za prometne
povezave je nagla rast pretovora blaga v luki, sploh med leti 1960 in 1990, ko se je v
celoti izoblikovalo prometno omrežje, preko katerega se je luka povezala s končnimi
porabniki (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996; Grmšek, 2005). Dobre prometne povezave in
primernost prostorskih elementov omogoča luki širjenje dejavnosti tudi izven okvira
samega pristanišča. V načrtu je gradnja logističnega centra v Sežani (Luka Koper d.d. je v
ta namen že odkupila potrebna zemljišča), s čimer bi se povečala učinkovitost pretovora
in bi se zmanjšala potreba po novih površinah za luko v obalnem pasu (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007). Notteboom in Rodrigue definirata novo razvojno stopnjo
pristanišč kot „regionalno stopnjo“ razvoja pristanišč, za katero je značilno dislocirano
širjenje pristanišča na regionalni ravni s kopenskimi terminali in predstavlja najvišjo
razvojno stopnjo pristanišč (Notteboom, Rodrigue, 2005). Še pogosteje kakor reliefna
izoblikovanost površja se v literaturi izpostavlja pomen fizičnega prostora v povezavi z
geostrateško lego (Regionalni razvoj plan 2002 – 2006, 2002; Regionalni razvojni plan
2007 – 2013, 2006, CRP “Konkurenčnost ...“, 2007; SPRS, 2004, SGRS, 2001; Borruso,
Jakomin, Počuča, 1996; Osnutek SPRO, 2008; Gosar, 2005). Pojem geostrateške lege se v
povezavi z luko pojavlja na vseh prostorskih ravneh in je izmed vseh obravnavanih
dejavnikov razvoja najbolj kompleksno sestavljen pojem. Pojem združuje v sebi
informacijo o geografski lokaciji, razmerju političnih sil in gospodarskih blagovnih tokov.
Tako kompleksen pojem težko uvrstimo v katerokoli izmed izbranih skupin elementov,
vendar je, pri analizi literature in virov, moč razbrati tesnejšo navezanost na geografsko
lokacijo in povezane fizičnogeografske danosti prostora v uporabi pojma. Seveda pa je
pomen pojma različen glede na prostorsko raven (npr. občina ima različen geostrateški
položaj kakor država). Zaradi te kompleksnosti in zaradi dejstva, da je pojem geostrateške
lege uporabljen v povezavi z Luko Koper na vseh prostorskih ravneh, je njegov pomen
podrobneje predstavljen v zaključnem delu diplomskega dela.
Za Južno Primorsko je značilen izrazit proces staranja prebivalstva in
nadpovprečna gostota poselitve regije (RRP Južne Primorske 2007-2013, 2006). Pri tem
pa je potrebno poudariti razliko med obalnim delom in zalednim delom regije. Na splošno
je struktura prebivalstva na obalnem delu ugodnejša kakor v zalednem (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007). Demografska struktura prebivalstva je neugodna s starostnega
in izobrazbenega vidika (nekoliko boljša je starostna struktura obalnega dela, medtem ko
je izobrazbena slabša zaradi močnega priseljevanja nižje izobraženega prebivalstva).
Posledica take strukture je večja brezposelnost med starejšimi in mlajšimi, manj
izobraženimi in med visoko izobraženimi delovno aktivnimi prebivalci (RRP za Južno
Primorsko 2002-2006, 2002). Izrazito negativen učinek brezposelnosti visoko
izobraženega kadra je pojav bega možganov, kar je za splošni razvoj regije in posledično
Luke izrazito negativno. Obalni del regije sicer do neke mere privlači visoko kvalificiran
kader, vendar so, glede na količino takega kadra, kapacitete v regiji nezadostne. V
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preteklosti sta demografska struktura regije in nagel gospodarski razvoj povzročila
povečano priseljevanje delavcev iz republik bivše Jugoslavije, kar je še dodatno vplivalo
predvsem na izobrazbeno strukturo prebivalstva (praviloma so se priseljevali nižje
izobraženi delavci) (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996). Pristaniška dejavnost je v svoji
osnovi vezana na tehnološki napredek in posledično zaposluje višje kvalificirano delovno
silo, torej je luka generator delavnih mest za ta segment prebivalstva. Z vidika potreb luke
je torej izobrazbena sestava prebivalstva v regiji neugodna, zaradi trenda izseljevanja
visoko kvalificirane delovne sile iz regije. Posreden vpliv bega možganov je tudi
stagnacija tehnološkega razvoja regije, kar je nedvomno slabo za razvoj luke. Poseben
pomen za vzdrževanje ugodne izobrazbene strukture regije ima Univerza na Primorskem,
kot izobraževalno – raziskovalna ustanova, ki lahko proizvede znanje in usposobljeno
delovno silo (Gosar, 2005).
Vloga prometne infrastrukture je tudi na regionalni ravni zelo pomembna za
razvoj luke. Učinkovite povezave z zaledjem so izjemnega pomena za pristanišče (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007; RRP za Južno Primorsko 2007-2013; SPRS, 2004; SGRS,
2001; Požek-Sadar, 1993; Grmšek, 2005). Glavne prometne poti, ki povezujejo luko z
zaledjem, potekajo po ozemlju regije. Večjega pomena za Luko je železniško križišče v
Divači, od koder se odcepijo železniške proge za smeri Ljubljana (preko Pivke tudi na
Hrvaško) in Sežana (in naprej v Italijo in Novo Gorico). Po klasifikaciji Slovenskih
železnic sta ti dve progi glavni (priloga 6) in tvorita primarno železniško omrežje v
Sloveniji, hkrati pa sta ti dve progi del V. mednarodnega koridorja (Benetke - Trst/Reka Ljubljana - Budimpešta - Bratislava - Lvov – Kijev; priloga 9) (Spletna stran SŽ, 2008).
Kljub ugodnemu vplivu prometne infrastrukture na razvoj Luke, je pereč problem
neustreznost povezave luke z glavnim železniškim omrežjem. Proga Koper – Divača še ni
posodobljena v dvotirno progo, obstoječa pa nima zadostne kapacitete za potrebe luke.
Problem je podrobneje predstavljen v prejšnjem poglavju o vplivu lokalnega prostora na
razvoj luke (glej poglavje 4.1). Prednostna republiška usmeritev na področju prometa
temelji na izgradnji avtocestnega omrežja, kar je ekonomsko, okoljsko in prostorsko
neustrezen razvoj (Gulič, Plevnik, 2000). Taka usmeritev zavira razvoj drugih oblik
transporta in povzroča pomembne spremembe v prostorski strukturi celotne države. Po
ugotovitvah Guliča in Plevnika tak enostranski razvoj cestnega omrežja ne izkorišča
ugodne prometne lege Slovenije (in posledično tudi Južne Primorske regije) (Gulič,
Plevnik, 2000). Glede na dejstvo, da je razvoj Luke Koper tesno vezan na geoprometni
položaj regije in države, je tak razvoj prometnega omrežja izrazito negativen in
predstavlja resno grožnjo razvoju luke. Med druge infrastrukturne probleme luke spada
tudi oskrba z električno energijo. Po podatkih Luke Koper in Elektro Primorska je raven
porabe električne energije že na mejnih vrednostih zmožnosti oskrbe (Žerjal, 2008).
Pričakovati je, da bo za zadostitev potreb po električni energiji v luči širitve luke potrebno
energijo uvažati, kar posledično pomeni višjo ceno in tako višje obratovalne stroške za
luko.
Pomemben element v razvoju luke je tudi informacijsko omrežje (Poslovna
strategija..., 2006). Procesi modernizacije dejavnosti in skrajševanja časovnih okvirov za
pretovore blaga zahtevajo dobro logistično organizacijo, ki je odvisna od kakovosti in
zmožnosti izmenjave informacij na globalni ravni. Informacijska podpora delovanju luke
obstaja že od leta 1993, v letošnjem letu pa družba načrtuje posodobitev sistema trženja in
operativnega dela (Poslovna strategija..., 2006). Vlaganje v komunikacijsko –
informacijsko infrastrukturo je pomemben razvojni dejavnik zaradi razvoja prometnih
sistemov in tehnologij, ki vedno bolj težijo k učinkovitemu in hitremu pretovoru s čim
manjšo potrebo po skladiščenju. Načrtovanje in koordinacija vseh členov logistične verige
je pri tem bistvenega pomena, sredstvo, ki tako organizacijo omogoča, pa je prav
informacijska tehnologija.
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Vpliv gospodarskih elementov prostorske strukture je vezan na izvozno
naravnanost podjetij v regiji in njihove potrebe po uvozu blaga. Po statističnih kazalcih je
gospodarstvo regije pretežno izvozno usmerjeno (40%), kar pomeni, da je navezava na
storitve luke pomembna za obstoj podjetij (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Tudi
struktura dejavnosti v regiji izkazuje izrazito prevlado storitvenih dejavnosti, kar lahko
pripišemo ugodnemu prometnemu položaju in vplivu turizma, nedvomno pa tudi luke, kot
generatorja potreb po določenih storitvah (prevozništvo, gostinstvo, luški servisi) (RRP za
Južno Primorsko 2002-2006, 2002). Podobno, kakor na lokalni ravni, je vpliv
gospodarske strukture regije na razvoj Luke neizrazit. Pred vključitvijo Slovenije v EU so
imela večji pomen za luko špediterska podjetja, ki so urejala prevoz blaga izven državnih
mej, po padcu mej pa je opazen trend zapiranja teh podjetij (RRP za Južno Primorsko
2002-2006, 2002; RRP Južne Primorske 2007-2013, 2006). Bistveni vpliv gospodarskih
elementov prostorske strukture izhaja iz potrebe po prometnih storitvah luke. Izvozna
naravnanost in odvisnost od uvoza namreč povečuje promet v luki, ki izhaja iz regijskih
potreb po prenosu dobrin. Vpliva sicer ni mogoče natančno določiti, kar izhaja iz prevlade
tranzitnega prometa v strukturi prometa luke in pomanjkljivi statistiki na področju
spremljanja poti blaga. V splošnem se za potrebe Slovenije v luki pretovori tretjino vsega
blaga (Poslovna strategija..., 2006). Po gospodarski razvitosti spada regija Južna
Primorska na drugo mesto, takoj za Osrednjeslovensko statistično regijo, po čemer bi
lahko sklepali, da je velik delež tega blaga namenjen gospodarstvu same regije.
Okoljski vidik vplivov na razvoj luke na regionalni ravni je podoben vplivom
fizičnega prostora. Okoljski elementi prostorske strukture so tesno vezani na elemente
fizičnega prostora, kar pomeni, da na regionalni ravni nimajo izrazitega vpliva. Posredna
omejitev za razvoj luke je večja okoljska občutljivost kraškega dela regije, preko katerega
potekajo prometne povezave z notranjostjo. Ta občutljivost zahteva večji poudarek na
varnosti prevoza tovora, hkrati pa je tudi priložnost in argument luke pri uveljavljanju
(zapostavljenega) pomena železnice, kot prednostnega transportnega sredstva. Železniški
transport namreč velja za okolju prijaznejšega in manj tveganega od cestnega prometa,
kar lahko Luka uporabi pri poudarjanju pomena izgradnje učinkovitega železniškega
omrežja (Gulič, Plevnik, 2000). Drugi pomembnejši omejitveni dejavnik razvoja
predstavlja Jadransko morje, kot občutljiv ekosistem pod neposrednim vplivom luke.
Natančneje je vpliv tega elementa predstavljen v poglavju o vplivih na lokalni ravni (glej
poglavje 4.1).
Vpliv upravno – politične organizacije prostora je vezan na pomanjkanje
formalnega obstoja regionalne upravne ravni. Upravna ureditev Republike Slovenije
predvideva dve ravni in sicer državno raven in lokalno, občinsko raven upravljanja, kar
pomeni, da se planiranje prostora izvaja na dveh ravneh. Pomen Luke Koper presega
lokalne in državne okvire, vendar je obstoj in razvoj luke tesno vezan na obe ravni.
Izpostavljeni problemi oziroma zaviralni dejavniki razvoja luke so v dobršni meri
posledica neprimernega načrtovanja razvoja prostora na nadlokalni ravni (Regionalizem v
Sloveniji, 1998). Država ne more v celoti poskrbeti za zadostitev medobčinskih potreb po
urejanju in planiranju prostora zaradi načela enakomernega razvoja celotnega ozemlja
države. Posledica tega je neizvajanje nekaterih zelo pomembnih projektov (2. tir) na račun
projektov v drugih, ekonomsko in socialno bolj zaostalih, delih države (RRP Južna
Primorska 2002-2006, 2002). Druga pomanjkljivost upravne ureditve države je
neučinkovito črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov EU. Začasno so regije
oziroma pokrajine nadomeščene s statističnimi regijami, kar je glede na prekrivanje regije
Južna Primorska in Obalno-kraške statistične regije relativno primerno, v bližnji
prihodnosti pa se obeta ureditev upravne delitve na pokrajine (vladni predlog v letu 2008
predvideva 14 pokrajin, za območje regije Južna Primorska pa ne upošteva priključitev
občine Ilirska Bistrica, torej se v celoti naslanja na obstoječo statistično regijo) (Spletna
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stran Službe Vlade RS za lokalno samoupravo, 2008). Prednost za razvoj luke je pa po
drugi strani obmejna lega regije, ki, je že v preteklosti in še danes, zagotavlja možnost za
črpanje sredstev namenjenim meddržavnemu sodelovanju in sredstev iz kohezijskih
skladov (RRP Južne Primorske 2007-2013, 2006). Pomemben projekt, ki bo lahko iz tega
izhajal je dograditev 2. tira na relaciji Divača – Koper v okviru izgradnje infrastrukture V.
panevropskega koridorja. Drugi aspekt neurejenega planiranja na regionalni ravni je
naraščajoči razkol v razvitosti med obalnim delom regije in zaledjem (RRP za Južno
Primorsko 2007 – 2013). Posreden vpliv tega razkola na luko je še izrazitejša litoralizacija
in s tem povezano naraščanje konfliktnosti med dejavnostmi v prostoru. Po morebitnem
oblikovanju regij oziroma pokrajin v Sloveniji bo najverjetneje prednostna naloga
regionalne uprave izravnava razvojne neenakosti med obalo in zaledjem. Proces
zmanjševanja regionalnih razlik je seveda nujno potreben za uspešen razvoj regije, vendar
z vidika luke lahko predstavlja nevarnost, da razvoj luke pride v „drugi plan“ zaradi
prednostnega spodbujanja razvoja na slabše razvitem, kraškem delu regije.

20

Davor Deranja

Prostor kot dejavnik razvoja Luke Koper

2008

4.3. Državna raven
Matrika 3: Dejavniki državne prostorske strukture.
Skupine
dejavnikov

Vplivi na razvoj pristanišča
•
•

fizični prostor
•
•
•
poselitveni
•

infrastrukturni

•
•
•
•
•
•

gospodarski

okoljski

politično upravni

•
•
•

ugodna geografska lega države
najnižji prehod iz Sredozemlja v notranjost celine v celi Evropi
(Postojnska vrata)
sosednje države brez izhoda na morje – uporabniki storitev
geostrateška lega (v okviru Evropske celine)
neugodna koncentracija poselitve ob prometnicah povečuje
vpliv sosednjih gravitacijskih središč in posledično zmanjšuje
pomen državnih središč
slabša izobrazbena struktura prebivalstva v povezavi s
preskromnim vlaganjem v razvojno-raziskovalno dejavnost
del V. in X. panevropskega koridorja
razvito cestno omrežje (predvsem AC križ)
staro in zaostalo železniško omrežje
tranzitna lega
križišča pomembnih prometnih poti spodbujajo nastanek
logističnih središč v večjih krajih in tako razbremenjujejo luko
nevarnost „obvoza“: neustrezno železniško omrežje povzroča
obvoz prometa po sosednjih državah
uspešno in investicijsko sposobno gospodarstvo
slovenski trg ustvari 1/3 prometa luke
povečevanje kapitalne intenzivnosti namesto delovne
intenzivnosti pristanišča povečuje potrebe po prostoru

•

težnja po oblikovanju trajnostnih rešitev prometa povečuje
pomen intermodalnega transportnega centra - luke

•

počasnost priprave DPN za Luko Koper otežuje načrtovanje
razvoja
problem lastniške strukture Luke Koper d.d.
članstvo v EU še povečalo ugodno geoprometno lego luke
članstvo v NATO povečal strateški pomen luke
togost upravnega postopka priprave načrtov in pridobivanja
dovoljenj za izvedbo razvojnih projektov
neizdelana strategija razvoja prometnega omrežja povzroča
oblikovanje neustrezne in potratne strukture prometne
infrastrukture

•
•
•
•
•

Prostorska struktura države je s planerskega vidika (trenutno) najpomembnejša
raven. Pomen luke presega okvir občine, regije in tudi države, iz tega pa izhaja, da je
potrebna posebna pozornost pri usmerjanju razvoja luke in države same.
Elementi fizičnega prostora na državni ravni tvorijo splošni okvir razvoja, za
razliko od lokalnih, ki tvorijo specifičen okvir razvoja. Vplivi elementov na državni ravni
niso posledica neposredne povezave med njimi in luko, temveč, podobno kakor na
regionalni ravni, posredno vplivajo na razvoj luke preko spreminjanja drugih sestavin
prostora. Najpogosteje omenjena besedna zveza v povezavi s fizičnim prostorom države
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je ugodna prometna lega (tudi ugodna geoprometna lega in ugodna geostrateška lega)
(SPRS, 2004; SGRS, 2002; Gulič, Plevnik, 2000; Grmšek, 2005). Osnova za tako lego je
reliefna izoblikovanost Slovenije in okoliških držav. „S svojo lego na ožini med Alpami in
najsevernejšim zalivom Sredozemskega morja predstavlja enega najpomembnejših
evropskih prehodov iz jugozahodne Evrope proti vzhodu.“ (SPRS, 2004, str. 14).
Evropske obale Sredozemlja večinoma prehajajo v gorovja v zaledju (Alpe, Pireneji,
Apenini, Dinarsko gorstvo, Pindsko gorstvo), ki otežujejo prometno povezanost obal z
zaledjem. Za razvoj pristanišč je taka reliefna struktura površja zelo neugodna, kar je tudi
razlog za prevlado pomena severnomorskih pristanišč v Evropi, kljub dejstvu, da je
pomorska pot neprimerno daljša (predvsem iz vzhodne poloble), kakor do sredozemskih
pristanišč. Luka Koper je po geografski širini med najsevernejšimi sredozemskimi
pristanišče, po geografski dolžini pa se globoko zajeda v jedro evropske celine. Taka lega
v povezavi z dejstvom, da leži na stiku dveh gorovij (Alp in Dinarskega gorstva), kjer je
nastal vmesni relativno uravnan prehod (prehodi med Visokimi Dinarskimi planotami
Slovenije – najpomembnejša so Postojnska vrata), botruje izjemni geoprometni legi
Slovenije in Luke Koper.
Globalni trendi selitve proizvodnje velikih korporacij na Daljni vzhod zaradi
ekonomskih ugodnosti (CRP „Konkurenčnost...“, 2007) zahtevajo povečan obseg
logistike in prometa za povezovanje s ciljnimi trgi. Slovenija leži neposredno na najkrajši
poti med Sueškim prekopom, kot vstopno točko za ladje iz Daljnega vzhoda in
evropskimi trgi, predvsem trgi Vzhodne, Srednje in Južne Evrope. Naravno gravitacijsko
zaledje Luke Koper predstavljajo države Srednje in Vzhodne Evrope, ki nimajo lastnega
izhoda na morje (Avstrija, Češka, Slovaška, Madžarska, Švica idr.), kar je razvidno iz
podatkov o pretovoru blaga v te države (priloga 2). Večina teh držav je že vključena v
skupni evropski trg, obenem pa so to tudi hitro rastoča gospodarstva in ciljna tržišča za
proizvode iz Daljnega vzhoda, kar posledično pomeni večje potrebe po pretovoru. Vse
navedeno pozitivno vpliva na razvoj luke, saj večina procesov, ki izhajajo iz geografske
lege, povzročajo rast pretovora v luki.
Pojem geostrateške lege sestavljajo trije faktorji: geografska lega, razmerje političnih
sil na globalni ravni in mednarodna delitev dela s pretoki blaga. Poleg geografske lege je
zelo pomemben faktor mednarodna delitev dela s pretoki blaga. Danes je v sistemu
velikih političnih organizacij (ZDA, EU) razmerje političnih sil manj pomemben faktor
kakor v preteklosti, saj je danes spremenljivost teh razmerij manjša. Mednarodna delitev
dela v zadnjih desetletjih doživlja največje spremembe zaradi globalizacije. Tehnološki
napredek zmanjšuje odvisnost dejavnosti od lokacije oziroma bližine surovin in trga, saj
omogoča hitro in učinkovito premagovanje razdalj. Posledica takega razvoja je
oblikovanje drugih meril za določanje najboljše lokacije dejavnosti. V današnjem času so
to predvsem obratovalni stroški, prometna povezanost območja (predvsem pomorski in
letalski promet), finančne in davčne ugodnosti, „ugodnejša“ politika zaposlovanja
(praviloma slabši položaj delavcev in pretežno neobstoječa sindikalna organizacija
delavstva). Take pogoje danes povečini nudijo države Daljnega vzhoda, kar privlači
velike družbe k ustanavljanju in selitvi obratov v te države. Ekonomsko močni trgi pa
ostajajo na območjih, manj ugodnih za lokacijo gospodarskih obratov (ZDA, EU), kar
pomeni, da so ponudniki dobrin in storitev primorani vzpostaviti učinkovit prenos
izdelkov iz izvornih držav do končnih kupcev na ekonomsko močnih trgih (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007). Blagovni tokovi zaradi svojega obsega postajajo svojevrstna
dobrina, od katere imajo koristi vsi členi logistične verige. Ker pomorski promet, kot
najučinkovitejši način prevoza velikih količin blaga, pretovori največji delež blaga, so
učinki mednarodnih pretokov blaga najbolj opazni prav pri pristaniščih. Pomen
geostrateške lege je torej tesno vezan na gospodarske in politične procese na globalni
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ravni, njegovi učinki na razvoj pristanišča pa so odločilni, kajti določajo smeri in obsege
pretoka blaga, temeljne dobrine pristanišč.
Poselitveni elementi prostorske strukture na državni ravni so odraz drugih
dejavnikov razvoja prostora, predvsem prometnega omrežja in gospodarskega razvoja.
Zasnova prometnega omrežja sproža koncentracijo poselitve ob koridorjih prometnega
križa, žarišča prostorskega razvoja pa se selijo z območij maksimalne dostopnosti
celotnega prometnega omrežja (predvsem mestna središča) proti območjem maksimalne
dostopnosti z individualnimi transportnimi sredstvi (suburbanizirana območja ob
prometnicah, prometnih križiščih, znotraj mest pa ob obvoznicah) (Gulič, Plevnik, 2000).
Posledica take strukture poselitve je močan proces suburbanizacije, ki povečuje
gravitacijsko zaledje pomembnih regionalnih in državnih središč, obsežna območja izven
teh zaledij pa razvojno stagnirajo ali celo nazadujejo. Na račun takega razvoja se tudi
krepi pomen velikih urbanih gravitacijskih središč izven meja Slovenije (Gulič, Plevnik,
2000). Posledice teh procesov na razvoj Luke Koper še niso raziskane, vendar jih lahko v
grobem označimo kot negativne. Posledica neurejenega načrtovanja prometnega sistema
in posledične strukture prebivalstva tvorijo stanje, ki otežuje vzpostavitev trajnostnejše in
učinkovite prostorske strukture na nivoju države. Tako stanje zmanjšuje možnosti za
gospodarsko rast države in povečuje stroške vzdrževanja prostorske strukture. Vpliv na
luko je sicer omiljen zaradi velikega deleža tranzita v tovorni strukturi luke, neposreden
vpliv pa je krepitev večjih urbanih središč izven meja Slovenije. Bližina Trsta, kot
močnega središča, lahko teoretično povzroči preusmeritev prometnih tokov v tamkajšnje
pristanišče, s tem pa ogrozi obstoj luke v Kopru. Taka nevarnost je povezana tudi z
izgradnjo železniške povezave med Divačo in Koprom in vzpostavitvijo V.
panevropskega koridorja. Lahko se namreč zgodi, da v kolikor 2. tir Divača- Koper ne bo
dokončan v doglednem času, bo koridor obšel koprsko luko in jo nadomestil z bolje
povezano tržaško luko (Razza, 2008; Žerjal, 2008). Demografska struktura na državni
ravni izkazuje več slabosti, med katerimi je najpomembnejša za Luko slaba izobrazbena
struktura prebivalstva. V Sloveniji prevladuje prebivalstvo z doseženo V. stopnjo
izobrazbe, visok je pa tudi delež prebivalstva z nižjo oziroma brez izobrazbe. Skupaj
tvorijo prebivalci brez izobrazbe, z osnovnošolsko izobrazbo, nižjo ali srednjo poklicno
izobrazbo in srednjo strokovno izobrazbo več kot 75% vseh prebivalcev starejših od 15 let
(SURS, 2008). Kot je zapisano v Poslovni strategiji poslovanja delniške družbe Luka
Koper do leta 2015 (2006) je cilj luke izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih v Luki
preko zaposlovanja višje izobraženih delavcev. Slaba izobrazbena struktura prebivalstva
na državnem nivoju zmanjšuje možnosti za dosego tega cilja in s tem ogroža tehnološki
napredek Luke.
Prometni elementi prostorske strukture države pomembno vplivajo na razvoj in
delovanje luke. Zaradi velikega deleža tranzitnega prometa so prometne in druge
infrastrukturne povezave s ciljnimi trgi izrednega pomena. Težišče razvoja prometnega
omrežja v Sloveniji tvori avtocestni križ, ki povezuje jugozahodni in severovzhodni del
države, ter drugi krak ki povezuje severozahodni z jugovzhodnim delom države (Gulič,
Plevnik, 2000). Železniško omrežje ima podobno strukturo, vendar je vlaganje v razvoj
železniške infrastrukture v primerjavi s cestno, neprimerljivo manjše. Posledice takega
razvoja prometnega sistema v Sloveniji prinašajo vrsto neugodnih posledic, ki posredno
in neposredno vplivajo na Luko Koper. Najbolj neposreden vpliv je nekonkurenčnost
železniškega omrežja, predvsem na področju tovornega prometa, ki v Evropi prevladuje v
strukturi železniškega prometa. Posledica te nekonkurenčnosti je izbira prevoznikov, da
tovor potuje po železniških omrežjih drugih držav do cilja, torej se ustvari obvoz mimo
Slovenije, kar posledično zmanjšuje prihodke in pozitivne učinke prometa na
gospodarstvo države (na kar opozarja Razza (Razza, 2008). Luka je kot pomembno
izvozno pristanišče odvisna od količine tovora, ki se prevaža preko Slovenije, predvsem
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tistega dela tovora, ki se pretovori na ladje. Zaradi slabe železniške infrastrukture v
Sloveniji obstaja nevarnost, da prevozniki izbirajo druga pristanišča za pretovor na ladje
ravno zaradi boljše prometne povezanosti (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Gulič in
Plevnik (2000) predvidevata, da bi temeljita modernizacija železniškega omrežja prinesla
mnogo ugodnosti za Slovenijo, vendar je najprej potrebno spremeniti razvojne prioritete
na področju prometa v državi. Temeljna težava je pomanjkanje enovite in celostne
strategije razvoja celotnega prometnega sistema Slovenije, s poudarkom na
uravnoteževanju vseh oblik prometa in vzpostavitvijo takega prometnega sistema, ki bi ob
čim manjšem obremenjevanju okolja in čim bolj racionalni rabi prostora, omogočal
največji možni pretok prometa (Gulič, Plevnik, 2000). Zanimivo pa Gulič in Plevnik
(2000) trdita, da so lokacijske zahteve bodočega razvoja luke opredeljene v veljavnih
prostorskih aktih in ne potrebujejo dodatne obdelave, večjo pozornost pa je potrebno
posvetiti povezavam luke z zaledjem (str. 22). Tako razmišljanje ni v skladu s celostnim
reševanjem neustrezne prometne strukture Slovenije, saj izvzema iz načrtovanja
največjega generatorja prometa, to je Luko. Lokacijske zahteve Luke so tesno povezane s
strukturo prometa in blaga, saj nove površine za manipulacijo tovora na primer
proizvajajo drugačne prometne tokove in proti drugim destinacijam, tako da je pomembno
upoštevati tudi lokacijske zahteve luke pri načrtovanju razvoja prometnega sistema
Slovenije. Trenutna struktura prometnega sistema, kot že povedano, sloni na avtocestnem
križu, kar je s kratkoročnega vidika Luke, po dograditvi primorskega kraka avtoceste do
Kopra, ugodno (problematika je v strokovnih podlagah za pripravo prostorskih
ureditvenih pogojev posebej izpostavljena kot dejavnik razvoja Luke (Strokovne
podlage…, 1995)). Avtocesta namreč nadomešča primanjkljaj zmogljivosti železniškega
omrežja, kar luki omogoča normalno delovanje. Grmšek (2005) navaja, da trasa avtoceste
do Kopra omogoča prevoz dodatnih 1,5 do 2 milijona ton blaga, kar pa je v luči stopnje
rasti tovora v luki le srednja, če ne že kratkoročna, rešitev. Izmed elementov s pozitivnim
učinkom na razvoj luke je na prvem mestu lega Luke na trasi V. in navezava na X.
panevropski koridor (priloga 9). Koridorji so nastali v okviru TEN (Trans European
Networks) projekta, katerega cilj je oblikovanje primernih infrastrukturnih povezav v
Evropi, z namenom krepitve notranjega evropskega trga (ESDP, 1999). Lega na
panevropskem koridorju prinaša različne ugodnosti. Najbolj neposredna je financiranje
projektov za izgradnjo potrebne infrastrukture na trasah koridorja. Ta vidik je eden
pomembnejših za razvoj Luke Koper, saj bi izgradnja primernega železniškega omrežja
bistveno spodbudila razvoj luke. Prednost izgradnje omrežja s financiranjem iz evropskih
skladov je tudi v manjši finančni obremenitvi za državo in druge investitorje, kar
pozitivno vpliva na stanje gospodarstva in posledično luke. Gradnja infrastrukture je
praviloma finančno zelo zahteven projekt, predvsem zaradi dejstva, da se vlaganja v
infrastrukturo ne amortizirajo iz lastne dejavnosti, temveč le posredno, preko vplivov na
gospodarstvo (Grmšek, 2005). Druga prednost, ki jo prinaša lega na koridorju je vpetost v
glavne prometne tokove celine. Evropska unija je kot drugo (po nekaterih ocenah že prvo)
najuspešnejše gospodarsko območje na svetu tudi zelo veliko tržišče, kjer se pretovori in
prevaža zelo veliko blaga. Posledično ustvarja transportni sektor velik dobiček (ESDP,
1999). Dokument ESDP (1999) kot želen razvoj prometnega omrežja v EU izpostavlja
pomen multimodalnosti transporta in vzpostavitev inter- in multimodalnih centrov.
Multimodalnost pomeni povezovanje različnih prometnih podsistemov v enoten,
učinkovit sistem prevoza blaga in potnikov (ESDP, 1999; Grmšek, 2005). Luka Koper je
v strateških dokumentih že opredeljena kot intermodalno središče v Sloveniji (SPRS,
2004; RRP za Južno Primorsko 2007-2013, 2006; Osnutek SPRO, 2008).
Poslovna strategija družbe Luka Koper d.d. (2006) in Letno poročilo o poslovanju
družbe Luka Koper d.d. za leto 2007 predvidevajo izgradnjo kopenskih terminalov na
ozemlju Slovenije in v bližnjih državah. Podjetje je v Sežani že pridobilo potrebna
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zemljišča, kjer naj bi nastal sodobni center za ravnanje s tovorom in prometno središče,
druge lokacije pa so zaenkrat še v idejni fazi. Gulič in Plevnik (2000) predvidevata
nastanek takih središč na makroregionalnem nivoju v Ljubljani, Mariboru in Kopru (ta je
od treh trenutno najbolj dejaven, predvsem na račun pristanišča). V Ljubljani in Mariboru
obstoječa terminala zaenkrat delujeta bolj kot prekladalni železniški postaji. Prostorski
plan RS predvideva dvonivojski sistem kopenskih terminalov, že omenjeni
makroregionalni ter regionalni terminali. Slednjih naj bi bilo 12, vendar je zaradi slabe
razvitosti železniškega omrežja, nenaklonjenosti prometne politike in majhnih razdalj do
osrednjih terminalov njihov razvoj vprašljiv (Gulič, Plevnik, 2000). Pomen kopenskih
terminalov za luko je v razbremenitvi prostora luke za shranjevanje tovorov in hitrejši ter
učinkovitejši transport tovora do ciljnih lokacij (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Z vidika
razvoja luke je torej zelo ugodno oblikovanje kopenskih terminalov, seveda ob
predpostavki, da se prej posodobi železniško omrežje.
Slovensko gospodarstvo je uspešno prešlo tranzicijo v tržni sistem v začetku 90-ih
let prejšnjega stoletja. V primerjavi z drugimi državami bivše Jugoslavije je po vseh
kazalcih najuspešnejše gospodarstvo na Balkanu, ki v zadnjih letih dosega solidno rast in
ohranja kvalitetno finančno okolje (SGRS, 2001). Luka Koper je svoje mesto v
slovenskem gospodarstvu oblikovala že v prejšnjih desetletjih, z osamosvojitvijo pa je
postala glavno pristanišče Slovenije in edino mednarodno tovorno pristanišče. Slovenija
je po strukturi tovora po ciljnih trgih za Luko med najpomembnejšimi trgi, saj je skoraj
50% pretovora namenjeno slovenskemu trgu (priloga 2) (Letno poročilo..., 2007).
Navezanost slovenskega gospodarstva na storitve Luke kaže na dve pomembni dejstvi: da
je luka izjemno pomemben faktor razvoja slovenskega gospodarstva in še pomembneje,
da je slovensko gospodarstvo pomemben faktor razvoja luke. Stopnjo navezanosti
gospodarstva na luko kaže podatek, da se preko nje opravi 90% vsega slovenskega
prekomorskega prometa (Gulič, Plevnik, 2000). Od tega je le 10% blaga v izvozu, 90% pa
v uvozu, kar pomeni, da je luka za Slovenijo pomembnejše uvozno pristanišče kakor
izvozno. Od vsega pretovora Luke (uvoz in izvoz skupaj) tvori pretovor za Slovenijo cca.
40%, za tujino pa 60% vsega pretovora (Gulič, Plevnik, 2000), do leta 2007 pa se je delež
tujih trgov povečal in je razmerje 26% za slovenski trg, 74% za tuji trg (Letno poročilo…,
2007). Po ocenah Kontiča (CRP „Konkurenčnost...“, 2007) pa vsaka tona blaga, ki se
pretovori v koprski luki prinese slovenskemu finančnemu sistemu med 20 in 30 €.
V osnutku Državnega razvojnega programa 2007-2013 (2006) je ugotovljeno, da, kljub
uspešni tranziciji, slovensko gospodarstvo ne dosega idealne stopnje rasti. Izpostavljeni so
predvsem skromna inovativnost, šibka podjetniška aktivnost, ohranjanje visokega deleža
delovno intenzivne industrije, prenizka tehnološka zahtevnost izvoza, počasna rast tržnih
storitev in finančnega posredništva ter neučinkovit nemenjalni sektor gospodarstva.
Posledično Slovenija izgublja svojo globalno konkurenčnost. Vpliv stanja slovenskega
gospodarstva na luko je omiljen zaradi dejstva, da je več kot 50% delež vsega pretovora v
luki namenjen tujim trgom. To pa seveda ne pomeni, da lahko zanemarimo vplive
slovenskega tržišča na luko. Za Luko je pomembnejši aspekt problematike gospodarstva
šibko podjetništvo. V razmerah globaliziranega gospodarstva, predstavljajo podjetniki
pomemben delež gospodarskih subjektov. Tržni obseg podjetništva se širi izven lokalnega
in državnega okvira, kar pomeni, da je zaradi obvladovanja trga vedno bolj pomembna
dobra logistična podpora (Osnutek DRP 2007-2013, 2006). Pri ugotavljanju povezav med
luko in gospodarstvom je zato potrebno posebno pozornost nameniti spremljanju razvoja
podjetništva in prilagajanju potrebam posameznih panog. Konkurenčnost podjetništva je
navsezadnje temeljna determinanta konvergence slovenskega gospodarstva z EU
(Osnutek DRP 2007-2013, 2006). Prednost slovenskega gospodarstva je izvozna
usmerjenost, ki je zaradi zgodovinsko – političnih razlogov močno navezana na balkanski
trg (Osnutek DRP 2007-2013). Prometna lega tega tržišča omogoča prevoze blaga po
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kopnem, kar negativno vpliva na dejavnost luke. Posledica navezanosti na balkanski trg je
nizek delež izvoza preko Luke Koper za te trge (10%). Članstvo v EU lahko pripomore k
večji uveljavitvi luke kot izvozne točke Slovenije, predvsem v sklopu pomorskih avtocest,
preko katerih se Slovenija lahko tesneje poveže z evropskim trgom. Predpogoj pa je
seveda večja izvozna usmerjenost slovenskih podjetij na evropske trge oziroma
vzpostavitev povezav med luko in pristanišči na Balkanu, ki bi v večji meri lahko
nadomestile promet po kopnem.
Pomemben vpliv na razvoj luke ima tudi struktura in stanje na področju vlaganja v
razvojno in raziskovalno dejavnost. Na lokalni in regionalni ravni je rast takih vlaganj
zelo pozitiven razvojni dejavnik za luko, na državni ravni pa je po analizah stanje slabo,
saj so vlaganja v to panogo izrazito pod povprečjem drugih članic EU. Glede na pomen,
ki ga ima Luka za slovensko gospodarstvo, ima slabo stanje razvojno – raziskovalne
dejavnosti na državnem nivoju negativen učinek na razvoj koprske luke (SGRS, 2001).
Vpliv okoljskih elementov državne prostorske strukture na razvoj luke ni
enoznačen. Kot že omenjeno pri obravnavi vplivov okoljskih sestavin prostora na lokalni
in regionalni ravni predstavlja okolje, prej kot ne, omejitev razvoja luke zaradi obveze po
prilagajanju dejavnosti načelom čim manjšega obremenilnega vpliva na okolje. Na
državni ravni pa skrb za okolje lahko za luko predstavlja priložnost v smislu povečevanja
konkurenčnosti in v finančnem smislu. Temeljne državne in evropske usmeritve na
področju varovanja okolja in urejanja prostora namreč v ospredje postavljajo oblikovanje
prometnega sistema, ki bo v najmanjši meri obremenjeval okolje ob hkratni največji
učinkovitosti (ESDP, 1999; SPRS, 2004; SGRS, 2001). Za dosego tega cilja je v vseh
navedenih dokumentih predvideno povečanje pomena železniškega prometa in javnega
potniškega prometa ob hkratnem zmanjšanju odvisnosti od individualnega motornega
prometa. Pomemben cilj je tudi oblikovanje učinkovitih intermodalnih in multimodalnih
prometnih središč, kjer bi se učinkovito povezovali različni prometni podsistemi v
prometno celoto, ki bi z najmanjšimi okoljskimi in finančnimi stroški dosegla največjo
učinkovitost (ESDP, 1999). Za Luko Koper to predvsem pomeni povečanje pomena tega
intermodalnega središča in večji poudarek na pomenu železnice, kar bo verjetno pospešilo
modernizacijo in navezavo kakovostnega omrežja na luko. Cilji okoljske politike
Slovenije in EU za dosego trajnostnega razvoja so v strateških dokumentih opredeljeni
kot prednostni, kar pomeni, da je za njihovo doseganje namenjeno največ finančnih in
strokovnih sredstev. Pričakovati je torej pozitiven učinek vlaganj v trajnostni in okoljsko
sprejemljiv razvoj za luko. Seveda pa predstavlja skrb za okolje tudi oviro za razvoj luke,
saj zahteva posebno pozornost pri upravljanju in planiranju razvoja. Luka Koper je v tem
pogledu izkazala posebno razumevanje pomena okolja in povezave z razvojem, tako da je
v svojo strategijo razvoja že zelo zgodaj vgradila komponento skrbi za okolje (Letno
poročilo poslovanja, 2007). Luka Koper je kot prvo pristanišče v Jadranu pridobilo
okoljski certifikat ISO 14001:2004 (Sistem upravljanja z okoljem) že leta 2000,
vzpostavila službo za varovanje priobalnega morja, v prihodnosti pa se bo trudila vključiti
v sistem EMAS, pridobiti koncesijo za izvajanje varovanja celotnega slovenskega morja
in urediti problematiko prekomernega onesnaževanja s hrupom in prašnimi delci (Letno
poročilo poslovanja, 2007).
Upravno – politična organizacija in planiranje prostora sta temeljni sestavini
oblikovanja prometne funkcije prostora. Planiranje razvoja Luke je zaradi njenega
pomena za prometno in gospodarsko strukturo države državno vodeno. To pomeni, da se
razvojne strategije in prostorsko planiranje luke vršijo na ravni državnih organov.
Republika Slovenija je že leta 1991 sprejela Resolucijo o pomorski usmeritvi RS (UL RS,
št. 10-403/1991), kjer je v prvi točki prvega člena določeno, da bo RS: "podpirala razvoj
koprskega pristanišča in prek njega usmerjenega tranzitnega in kopenskega prometa ter
spodbujala širitev stalnih pomorskih poti. Koprsko pristanišče mora postati pomembno in
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ekološko čimmanj obremenjeno pristanišče srednjeevropskega prostora. Zato je potrebno
prednostno vzpostaviti prometne povezave Kopra z madžarsko in avstrijsko mejo, ki bodo
enakovredne povezavam konkurenčnih pristanišč“. Zanimivo je dejstvo, da je ta
resolucija bil sprejeta že zelo zgodaj po osamosvojitvi (14.03.1991), kar nakazuje na
zavedanje takratne oblasti o pomenu pristanišča. Po drugi strani, pa prostorskega akta, ki
bi v celoti urejal območje in delovanje luke, po 17-ih letih še vedno ni (kar je tudi razlog
za, v mnogih pogledih, neracionalen razvoj pristanišča). Državni prostorski načrt je še
vedno v fazi priprave, na taki stopnji, kjer še vedno ni mogoč vpogled v strokovne
podlage za pripravo načrta. Posledica takega neurejenega stanja na področju planiranja so
zatečeni problemi luke. Prvi in najbolj očiten je konflikt v rabi prostora med Luko in
zavarovanim območjem narave Škocjanskim zatokom. Učinkovito planiranje
prostorskega razvoja bi v preteklosti lahko vzpostavilo primeren sistem ločevanja teh
dveh elementov prostora oziroma vsaj omililo konflikt. Drugi problem pomanjkanja
jasnega plana prostorskega razvoja luke je prepočasna odzivnost birokratskega sistema na
poslovne potrebe luke. Strokovne napovedi rasti pretovora v luki so močno podcenile
dejansko rast (pretovor 10 milijonov ton letno so strokovnjaki napovedovali za leto 2010
(Furlan, 1984; Požek-Sadar, 1993) in celo 2015 (Gulič, Plevnik, 2000), Luka pa ga je
dejansko presegla že leta 2005), posledica tega pa je pomanjkanje prostora za skladiščenje
blaga in premalo privezov za ladje. Poslovna poročila poslovanja družbe Luka Koper d.d.
izpostavljajo, poleg neustrezne prometne povezanosti, pomanjkanje prostora znotraj
sedanjega okvira luke kot negativen dejavnik razvoja, ki lahko dolgoročno ogrozi položaj
Luke Koper v evropskem prostoru (Letno poročilo poslovanja, 2007). Največji problem
odsotnosti plana na državni ravni, ki bi sektorsko planiranje učinkovito združil v enotni
plan, je neustrezna navezava Luke na železniško omrežje. Neustrezno načrtovanje razvoja
prometnega omrežja je po Guliču in Plevniku (2000) eden glavnih zaviralnih dejavnikov
razvoja Luke Koper.
Seveda pa je vpliv državne politike na razvoj luke tudi pozitiven, preko integracij
Slovenije v mednarodne organizacije. Največji pomen ima vključitev v EU in skupni trg
EU ter nenazadnje tudi sprejetje skupne valute. Pozitivna kratkoročna posledica te
priključitve je konjunkturni vpliv na gospodarstvo države, ki posledično vpliva na boljše
poslovanje luke (Letno poročilo poslovanja, 2007). Skupni trg EU je priložnost za luko, v
smislu tesnejšega povezovanja in širjenja gravitacijskega zaledja uporabnikov storitev.
Uvedba skupne valute za države članice EU prinaša pozitivne finančne učinke za luko.
Poslovanje s tujimi partnerji je olajšano, prednost pa evropska valuta nudi tudi pri
trgovanju s tujimi podjetji izven meja EMU, zaradi ugodnega razmerja med evrom in
ameriškim dolarjem (Spletna stran Finance.si, 2008). Model upravljanja pristanišča je
prav tako eden izmed pomembnih členov razvoja pristanišča. Primerjava med modeli na
ravni evropskih pristanišč izkazuje veliko mozaičnost upravnih delitev (Port-cities in
Europe, 2004; Trujillo, Tovar, 2005)). Z državnega vidika je temeljnega pomena v
modelu upravljanja lastniška struktura pristanišča. Trenutno stanje omogoča koncesijsko
upravljanje pristanišča, ki sloni na osnovni družbi Luka Koper d.d., katere lastniška
struktura je predstavljena v prilogi 1. Večinski lastnik je Republika Slovenija (51%), kljub
temu, da le-ta tudi izdaja koncesijske pravice. Tako lastništvo predstavlja dvorezen meč
za razvoj luke. V prvi vrsti je neugoden za dolgoročni razvoj luke sistem menjavanja
oblasti. Menjava oblasti namreč implicira menjavo razvojnih prioritet in drugačno
pojmovanje pomena pristanišča oziroma postavlja novo dolgoročno razvojno vizijo, kljub
kratkotrajnosti mandata (Žerjal, 2008). Večja težava menjave oblasti je menjavanje
strokovnih partnerjev pristanišča na ravni državne uprave, ki so pristojni za oblikovanje
razvoja (izdaja dovoljenj, priprava načrtov), kar sploh v času menjavanja oblasti po
volitvah otežuje učinkovito delovanje luke oziroma izpeljavo že zastavljenih razvojnih
projektov.
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4.4. Raven evropske mezoregije CONSPACE projekta
Matrika 4: Dejavniki prostorske strukture evropske mezoregije (CONSPACE).
Skupine
dejavnikov
fizični prostor

Vplivi na razvoj pristanišča
•
•
•

Poselitveni

•
•
•

infrastrukturni

•
•
•
•
•
•
•

Gospodarski

•
•
•

Okoljski

•
•
•
•

politično upravni

•
•
•

geostrateška lega (v globalnem okviru)
reliefna razčlenjenost prostora ugodno vpliva na razvoj
prometnih središč z dobro prometno prehodnostjo v notranjost
celine
veliko število prebivalcev v širšem, od morja odmaknjenem,
delu celine sproža potrebo po prenosu surovin in posledično po
storitvah pristanišča
bližina velikih naselbinskih struktur tvori veliko potencialno
tržišče za luko
težnja k oblikovanju policentričnega naselbinskega sistema kot
cilj evropskega prostorskega razvoja ustvarja ugodno
prostorsko strukturo za razvoj pristanišč
medsebojno konkuriranje severnojadranskih pristanišč (Koper,
Reka, Trst)
V. in X. panevropski koridor
prezasičenost severnomorskih pristanišč
prednost v kopnih razdaljah do tržišč v primerjavi z drugimi
pristanišči
slabša prometna povezanost z območji evropskih razvojnih osi
kontejnerizacija povečuje konkurenčno prednost luke
lega v najrazvitejšem delu Evrope („sončni pas“, „modra
banana“)
globalizirana mednarodna delitev dela in blagovna menjava
spodbuja razvoj luke zaradi povečanega pomena logistike
selitev proizvodnje na Daljni vzhod povečuje pomen prometnih
poti v Sredozemlju
lega na eni najkrajših poti iz Sueškega prekopa proti Evropi
gospodarska lega na stiku tradicionalno gospodarsko uspešnih
držav in držav z naglim gospodarskim razvojem
občutljivost Jadranskega morja
povečano zavedanje pomena ohranjanja okolja narekuje večje
finančne vložke luke v skrb za okolje
enotni evropski trg spodbuja razvoj pristanišč
prosti pretok blaga znotraj EU olajšuje delovanje pristanišča
(zmanjšana birokracija)
evropska prometna politika postavlja v ospredje razvoj
učinkovitih pristanišč – finančne spodbude
evropski okvir sodelovanja spodbuja povezovanje pristanišč v
konkurenčne sisteme
neskladje med razvojnimi potrebami pristanišč in
okoljevarstvenimi cilji povzroča negotovost pri pristaniških
investicijah
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Evropska mezoregija v jugozahodnem delu Evrope, kot jo pojmuje projekt
CONSPACE, v okviru programa INTERREG III CADSES, nudi vpogled v „evropske“
sestavine in dejavnike razvoja, ki vplivajo na Luko Koper. Regija združuje različne
prostorske nivoje glede na regionalno členjenost posameznih projektnih partnerjev. V
projekt so vključene avstrijske, italijanske in hrvaške regije ter celotna država Slovenija,
Hrvaška in regionalna razvojna agencija iz Madžarske (Černe, Gulič, Kušar, 2006).
Prostorski pomen take evropske regije je predvsem v njeni prostorski vlogi na stičišču
različnih kulturnih, zgodovinskih in političnih struktur, ki jih družijo podobne prostorske
strukture in posledično razvojne usmeritve (CONSPACE, 2006).
Najširše obravnavano območje v diplomskem delu je območje evropske
mezoregije. Luka Koper je kot prometno središče nadnacionalnega pomena že dalj časa
vpeto v sistem prostora, ki ga tvori izbrana regija in celotno območje Evropske celine. Z
vidika razvoja luke je zato pomembno prepoznati, ovrednotiti in upoštevati dejavnike
razvoja na tej ravni pri planiranju. Pregled fizičnih komponent prostora na ravni evropske
regije v ospredje postavlja pomen reliefne izoblikovanosti in lege morskih površin glede
na kopno. Reliefna značilnost regije je lega ob ali na območju visokih, mladonagubanih
gorstev (Alpe, Dinarsko gorovje) ter lega ob ali v neposredni bližini Jadranskega in
Sredozemskega morja. Ti dve značilnosti sta v preteklosti sprožili podoben razvoj na
celotnem območju regije. Lega na križišču pomembnih prometnih poti in pomen
Sredozemskega morja za mednarodno trgovanje so že zelo zgodaj spodbudile razvoj
pomorskega prometa in pristanišč (Petrinja, 1999). Posebnega pomena za razvoj
severnojadranskih pristanišč (Koper, Reka, Trst) je bila bližina velike politične tvorbe
(Habsburška monarhija) z omejenim izhodom na morje. V novejšem času intenzivnejše
mednarodne blagovne menjave, globalizacije gospodarstva in spremenjene mednarodne
delitve dela na račun novih trgov na Daljnem vzhodu je pomen pristanišč ob Sredozemlju
še narasel. Danes predstavljajo ta pristanišča najkrajšo pot med Bližnjim in Daljnim
vzhodom ter evropsko celino (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Posebnega pomena je lega
Severnega Jadrana, kjer se morje najseverneje zajeda v evropsko celino. Prometna lega
tega območja je kot posledica blagovnih tokov ena najugodnejših v celi Evropi (SPRS,
2004). Večjo oviro pri izkoriščanju ugodne obmorske lege predstavlja zahteven prehod v
notranjost celine preko visokih gorstev, kar je v povezavi s slabšo prometno infrastrukturo
omogočilo prevlado severnomorskih pristanišč, kot glavnih pomorskih prometnih centrov
za Evropo (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). V prilogi 3 je prikazana lestvica velikosti
pristanišč v Evropi glede na pretovor blaga. Luka Koper ima izmed pristanišč v
obravnavani mezoregiji najugodnejši položaj glede na fizične sestavine prostorske
strukture, saj kot že zapisano leži na najsevernejši obali Sredozemskega morja, na
območju ugodnih klimatskih značilnosti, največja prednost pa je prehodnost prostora proti
notranjosti celine. Postojnska vrata in Trojane sta namreč najlažje premagljivi višinski
oviri za prehod v notranjost Evrope na celotnem območju severne Sredozemske obale
(Petrinja, 1999; Borruso, Jakomin, Počuča, 1996; Grmšek, 2005; Furlan, 1984; PožekSadar, 1993). Geografska in geostrateška lega območja torej delujeta kot izredno
spodbujevalna dejavnika razvoja Luke Koper.
Lega evropske mezoregije v geografskem središču evropske celine, na stičišču
različnih kulturnih, političnih in gospodarskih okolij je že v preteklosti spodbudila veliko
zanimanje za poselitev tega območja. Omejevalni dejavnik poselitve v tem delu Evrope
predstavlja reliefna razgibanost površja, ki odločilno vpliva na naselbinsko in
prebivalstveno strukturo. Severni rob regije tvori najgosteje poseljeno območje Evrope
(Nemško – poljsko nižavje, Francija), vzhodni rob pa hitrorastoče države bivšega
socialističnega bloka. Posledica take lege je oblikovanje velikega tržišča, ki tvori naravno
gravitacijsko zaledje sredozemskih pristanišč. Z vidika Luke Koper je ugodno predvsem
veliko tržišče Srednje in Vzhodne Evrope, kar se odraža tudi v strukturi pretovora po
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trgih, kjer prevladujejo države iz teh območij (priloga 2). Odraz pomena teh tržišč za luko
je tudi delež tranzitnega pretovora, ki se vrši preko luke (več kot 50%) (CRP
„Konkurenčnost...“, 2007). Dodaten dejavnik razvoja je lega teh držav znotraj celine, brez
lastnega izhoda na morje in razdalj, ki ločijo luko od tržišča teh držav. Pregled razdalj
večjih pristanišč v Evropi do glavnih mest nekaterih držav prikazuje priloga 5, iz katere je
razvidno, da ima Luka Koper, vsaj glede cestnih povezav, prednost pred ostalimi
pristanišči. Po mnenju Kontiča (CPR „Konkurenčnost...“, 2007) je edini razlog za slabši
položaj Luke Koper v primerjavi z bolj oddaljenimi pristanišči slabša prometna in druga
infrastrukturna povezanost s temi državami, kar je bilo že izpostavljeno v poglavjih o
dejavnikih razvoja na drugih prostorskih nivojih. Podatki evropske statistične agencije
EUROSTAT o rasti bruto domačega proizvoda (BDP), kot kazalca uspešnosti
gospodarstva, za evropske države, ki tvorijo gravitacijsko zaledje Luke Koper, kažejo, da
so to ene izmed najhitreje rastočih gospodarstev na evropski celini (EUROSTAT, 2008).
Sklepamo lahko, da nagla gospodarska rast teh držav sproža povečane potrebe po uvozu
in izvozu blaga, kar posledično vpliva na rast pretovora v Luki Koper, predpogoj za
učinkovito izkoriščanje te konkurenčne prednosti pa je modernizacija prometnega
omrežja.
Iz dokumenta EU na temo načrtovanja prostora (ESDP) je na področju poselitve in
naselbinske strukture kot najpomembnejši cilj opredeljeno oblikovanje učinkovite
policentrične strukture poselitve, s čimer bi se oblikovala racionalnejša in kakovostnejša
prostorska struktura na vseh prostorskih ravneh (ESDP, 1999). Pomen tega cilja za Luko
Koper je predvsem v posledicah, ki jih prinaša na druge sestavine prostorske strukture, saj
bi boljša organizacija naselbinske strukture pripomogla k racionalnejši razporeditvi
prometnih sistemov, s čimer bi prednost luke v smislu krajših razdalj do tržišč povečala
(CRP „Konkurenčnost...“, 2007).
Najpomembnejši pridobitvi integracije Slovenije v EU sta zagotovo skupni trg EU
in vključevanje v transevropsko prometno omrežje (TEN). Luka Koper leži na V.
koridorju TEN, ki poteka na relaciji Benetke – Trst/Koper/Reka - Ljubljana - Budimpešta
- Bratislava - Lvov – Kijev (s tremi dodatnimi vejami), hkrati pa preko ozemlja Slovenije
poteka še X. panevropski koridor, ki poteka po trasi Salzburg – Ljubljana – Zagreb –
Beograd – Niš – Skopje – Solun s štirimi dodatnimi vejami (Šela, 2004). Križišče teh
koridorjev je v Ljubljani, kar še dodatno pripomore k ugodni prometni legi Slovenije
(priloga 9). Po mnenju Šele (2004) predstavljata V. in X. panevropska prometna koridorja
najpomembnejša člena bodoče transportne in gospodarske aktivnosti v Sloveniji.
Priložnost, ki izhaja iz poteka teh dveh koridorjev, je predvsem možnost oblikovanja
pomembnih prometnih središč in multimodalnih transportnih središč, pri katerih lahko
Luka Koper igra pomembno vlogo, kot najbližje pristanišče križišču koridorjev.
Izkoristek prometne lege Slovenije bo še dodatno spodbudil razvoj storitvenih dejavnosti,
kar bo posledično pripomoglo k splošnemu napredku oziroma večji uspešnosti
slovenskega gospodarstva. Storitvene dejavnosti, ki so vezane na promet namreč
praviloma dosegajo večjo dodano vrednost (Orel, 2007).
Projekt transevropskih koridorjev pa ima za Luko Koper tudi potencialne negativne
učinke. Zaostalost železniškega omrežja Slovenije v primerjavi z drugimi državami na
trasi V. koridorja lahko, v primeru neuspešne modernizacije železniškega omrežja,
povzroči izključitev Luke Koper iz koridorja na račun pristanišč Trst in Reka.
Konkurenčnost pristanišč Trst in Reka (v manjši meri tudi Tržič (Monfalcone) v Italiji)
je prav tako eden izmed pomembnih razvojnih dejavnikov Luke Koper z vidika prometnih
elementov prostorske strukture mezoregije. Trst je, kot luka z daljšo tradicijo in večjim
pomenom v preteklosti (glavna luka Habsburške monarhije) in luka znotraj območja EU,
najpomembnejši „tekmec“ Luki Koper. Pomen reške luke je zmanjšan predvsem na račun
lege izven EU in učinkov vojne na Balkanu med leti 1991 in 1993 (Borruso, Jakomin,
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Počuča, 1996). Tržaška luka je po vseh kazalcih največje pristanišče v Severnem Jadranu.
Predstavlja pomembno vstopno točko predvsem za naftne derivate, ki v strukturi
pretovora luke predstavljajo kar 75% vsega pretovora (Borruso, Jakomin, Počuča, 1996).
Leta 2007 se je v tržaškem pristanišču pretovorilo 46.116.075 ton tovora (4% manj kot
leto poprej) v primerjavi s 15.362.979 tonami koprskega (9,5% več kot leto prej) in
približno 12 milijonov ton pretovorjenega blaga v reški luki (natančen podatek ni bil na
voljo) (Spletna stran Autorita portuale di Trieste, 2008; Letno poročilo poslovanja Luke
Koper, 2007). V strukturi tovora pristanišč sta opazna dva procesa: porast pretovora
kontejnerjev (kot najhitreje rastoč tip pretovora) in delna specializacija, predvsem
pristanišč v Trstu in Reki. Trst je tako na račun prekoalpskega naftovoda pretežno
usmerjen v pretovor naftnih derivatov, Reka pa zaradi specifičnosti zaledja (obsežna
kmetijska območja Slavonije in Vojvodine) v pretovor žit (Borruso, Jakomin, Počuča,
1996). Luka Koper se, kot je zapisano v Poslovni strategiji (2006), uveljavlja kot
večnamensko pristanišče, torej brez specializacije, kljub temu pa pomemben poudarek
daje pretovoru kontejnerjev in avtomobilov.
Konkurenčnost severnojadranskih pristanišč je z vidika razvoja Luke Koper slaba, saj
si zaradi prostorske bližine in prometnih povezav luke delijo isto zaledje (Trupac, Kolenc,
2002). Zavedanje te konkurenčnosti je v preteklosti privedlo do nekaterih poskusov, s
strani Luke Koper, odpravljanja te konkurenčnosti oziroma omiljevanja le-te. Poslovna
odločitev Luke Koper leta 2000, da najame tržaški VII. pomol se je na kratki rok izkazala
kot neučinkovita, predvsem zaradi negativnih političnih odzivov in s tem pogojenim
neodobravanjem večine tržaškega prebivalstva (Spletna stran Luka Koper, 2008). Še pred
poskusom upravljanja kontejnerskega terminala v tržaškem pristanišču je, v luči
evropskih integracij, bil pripravljen projekt NAPAN (North Adriatic Port Area Network),
katerega cilj je ustvariti sistem pristanišč Severnega Jadrana (Koper, Monfalcone (Tržič),
Trst in Reka v povezavi s V. koridorjem), ki bi bil sposoben konkurirati severnomorskim
pristaniščem (Finance.si, 2008; Spletna stran NAPAN projekta, 2008). Rezultati projekta
in drugih oblik sodelovanja zaenkrat niso obrodili pomembnejših sadov, kar je tudi
razvidno iz zadnjih dogodkov povezanih s pristanišči Trst in Koper (Gleščič, 2008).
Pomembnejši dejavnik za razvoj Luke Koper na področju prometa je tudi globalni
trend kontejnerizacije. Kontejnerji kot način prenosa tovora nudijo vrsto ekonomskih,
okoljskih in socialnih ugodnosti. Kontejnerji povezujejo transport v neprekinjen proces, ki
je mnogo bolj sprejemljiv tudi z okoljskega vidika (CRP „Konkurenčnost...“, 2007).
Kontejnerski način pretovora s prostorskega vidika vnaša bistveno spremembo v
primerjavi z drugimi oblikami transporta, ta pa je povečana potreba po prostoru.
Pristanišča se pod vplivom kontejnerizacije spreminjajo iz delovno intenzivnih
(prostorsko intenzivnih) v kapitalno intenzivna (prostorsko ekstenzivna), posledica tega
pa je, da prostor postaja vedno bolj pomembna dobrina in dejavnik konkurenčnosti
pristanišč (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Luka Koper ima v primerjavi s svojima
neposrednima tekmecema (Trst in Reka) bistveno prednost v smislu razpoložljivega
prostora. Obe konkurenčni pristanišči sta namreč omejeni z okoliškim mestom, kar
onemogoča širitev pristanišča in s tem pridobivanje novih površin za kontejnerske
terminale. Če upoštevamo, da je trend rasti tipa transporta največji ravno pri
kontejnerskem prometu, lahko sklepamo, da je razpoložljivi prostor (kot že omenjeno v
poglavju o dejavnikih razvoja na lokalni ravni) pomemben razvojni dejavnik Luke Koper.
Na evropski ravni je pomemben dejavnik razvoja Luke Koper tudi prenasičenost
severnomorskih pristanišč (CRP „Konkurenčnost...“, 2007). Geografska lega pristanišča v
Kopru pogojuje relativno veliko gravitacijsko zaledje, predvsem na račun kratke
geografske oddaljenosti do pomembnih evropskih trgov. Trenutno stanje v ospredje
postavlja severnomorska pristanišča, kot glavna pretovorna središča Evrope, kljub temu,
da je geografska lokacija Luke Koper veliko ugodnejša. Razlogi za tako stanje so
31

Davor Deranja

Prostor kot dejavnik razvoja Luke Koper

2008

predvsem neustrezna prometna povezanost Kopra, kvalitetnejša in bolj raznolika (v
smislu prometnih sredstev) povezanost severnomorskih pristanišč, „nacionalni dejavnik“,
kar pomeni da trgi raje izbirajo domača pristanišča in nenazadnje nekaj desetletji
prevladujoči prometni tokovi med ZDA in Evropo (CRP „Konkurenčnost...“, 2007).
Prenasičenost severnomorskih pristanišč v povezavi z oblikovanjem učinkovitih
panevropskih koridorjev predstavlja pomembno razvojno priložnost za koprsko luko,
katera bi lahko pripomogla k širitvi gravitacijskega zaledja luke in prispevala k nadaljnji
rasti pomena luke v evropskem prostoru.“
Evropska mezoregija na jugovzhodnem delu celine leži na območju t.i. sončnega
pasu, to je območje, ki označuje gospodarsko (predvsem storitveno) najrazvitejši del
Evropske celine. Kot je razvidno iz priloge 4 pa leži mezoregija tudi na območju drugih
razvojnih osi. Posledica take lege je uspešno gospodarstvo, ki tvori trg za Luko Koper. V
strukturi pretovora Luke Koper sicer prevladujejo srednje in vzhodnoevropske države
(Avstrija, Češka, Madžarska), kar je posledica njihove odmaknjenosti od morja,
pomemben delež pa se izvozi tudi v Italijo, katere večji del leži na območju omenjenih
razvojnih osi (priloga 2). Izvoz v Italijo dokazuje, da je Luka lahko konkurenčna tudi v
državah z lastnim izhodom na morje, kar posledično omogoča širitev gravitacijskega
zaledja tudi na gospodarsko uspešne srednje in zahodnoevropske države. Kot že
omenjeno pri analizi vplivov fizičnih elementov prostora na ravni evropske mezoregije, je
geostrateška lega zelo pomemben dejavnik razvoja. Sredozemlje je že v davni zgodovini
predstavljalo največje in najpomembnejše pomorsko tržišče na svetu (Borruso, Jakomin,
Počuča, 1996). Po 2. svetovni vojni se je težišče trgovanja in morskega prometa, zaradi
večjega pomena trgovanja Evrope z ZDA, premaknilo na Atlantski ocean in Severno
morje. Posledica tega je bila nagla rast pristanišč ob Severnem morju (Rotterdam,
Antwerpen, Hamburg), ki so preko sinergijskega učinka močnega trgovanja z ZDA in
hitro rastočim gospodarstvom srednje in zahodnoevropskih držav dosegli status vodilnih
evropskih pristanišč (Fridell, Sjödin, 2007). Sredozemska pristanišča so v tem obdobju
bolj ali manj stagnirala in služila predvsem kot vstopna točka za pretovor nafte iz
Bližnjega vzhoda, izjema pa so bila pristanišča socialističnih držav, katerih delovanje je
bilo državno regulirano po načelu samozadostnosti (Petrinja, 1999). Takratni geostrateški
položaj Luke Koper ni omogočal razvoja v smeri širitve svojega gravitacijskega zaledja
(delno iz političnih, delno ekonomskih in infrastrukturnih razlogov). V novejšem obdobju
so procesi globalizacije sprožili spremembe v lokacijskih dejavnikih gospodarstva, saj je
vedno bolj izražen proces selitve gospodarskih obratov na območja nižjih socialnih
standardov zaradi ekonomskih ugodnosti. Industrijski in drugi obrati se selijo pretežno na
območje Daljnega vzhoda (predvsem zaradi cenejše delovne sile in ohlapnejših
standardov varstva pri delu). Osnovni predpogoj za delovanje takega sistema proizvodnje
je dobra logistična podpora, ki omogoča učinkovit prenos blaga do potrošnikov (Twrdy,
2007). Prometni tokovi so se kot posledica globalizacije okrepili predvsem v smeri vzhod
– zahod (Evropa – Azija), zaradi česar je ponovno narasel pomen Sredozemskega morja
in posledično pristanišč ob njem. Prednost Luke Koper pred severnomorskimi pristanišči
je torej v hkratni bližini pomembnih prometnih tokov iz Azije (ena najkrajših poti iz
Sueškega prekopa do Evrope) in bližini pomembnih gospodarskih središč Evrope. Vpliv
globalizacije je za razvoj Luke Koper torej pozitiven.
Drugi pomemben proces, ki pozitivno vpliva na razvoj luke je integracija evropskih
držav v skupno politično in gospodarsko tvorbo (EU). Prednosti skupnega evropskega
trga so predstavljene že v poglavju o vplivih gospodarskih dejavnikov na državni ravni,
na ravni evropske regije je pomembnejša lega nekaterih izmed držav, ki so v Unijo
pristopile pred nedavnim. Poleg Slovenije je večje število novih držav članic iz srednjega
in vzhodnega dela evropske celine. Srednjeročno gledano so to nova propulzivna območja
evropskega gospodarstva, saj naj bi po uspešno prestanem obdobju tranzicije iz
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socialističnega v kapitalistični sistem beležile najhitrejšo gospodarsko rast, ki bo izhajala
tudi iz vključitve v skupni evropski trg (Spletna stran Finance.si, 2008). Luka Koper je,
kot osrednja prometna vstopna točka blaga za te države, vezana na uspešnost njihovih
gospodarstev, torej so pozitivni trendi rasti dobra razvojna spodbuda za Luko.
Okoljski dejavniki razvoja na ravni evropske regije vplivajo na razvoj luke
različno. Prometna dejavnost je okoljsko obremenjujoča v obsegu, ki ga določa izgrajena
infrastruktura. To pomeni, da so ogrožene tiste sestavine okolja, ki se neposredno dotikajo
prometne infrastrukture. Prometni položaj Luko Koper postavlja na stičišče kopnih in
morskih poti, torej sta ti dve sestavini s strani luke neposredno prizadeti. Iz prepoznavanja
teh obremenitev in pod vplivom večjega zavedanja pomena ohranjanja okolja predstavlja
skrb za te okoljske sestavine pomemben dejavnik razvoja luke. Občutljivost Jadranskega
morja, predvsem Severnega Jadrana, ki izhaja iz plitvosti morja, počasnega kroženja vode
zaradi šibkejših tokov, obsežnega industrijskega zaledja obal (Padska nižina) predstavlja
za luko pomemben izziv pri upoštevanju razvojnih vplivov okolja. Luka Koper je za
lokalno morsko okolje potencialen vir onesnaženja in ne toliko konstanten onesnaževalec
(Lavrič, Novak et al., 2006).
Drugi pomembnejši vidik vplivov okoljskih elementov na razvoj Luke Koper
predstavlja kopni del prometne infrastrukture. Direktni vplivi luke na lokalno okolje so
predstavljeni v poglavjih o lokalnih in regionalnih vplivih prostora, na ravni evropske
regije pa izstopa pomen prevoznih sredstev kot posredni vpliv luke na okolje. Trenutno
razvojno stanje prometne infrastrukture daje prednost netrajnostnim oblikam prevoza
(cestni promet) napram okoljsko sprejemljivejšim (železnica) (Gulič, Plevnik, 2000).
Zavedanje akterjev urejanja prostora in planiranja razvoja ter širše javnosti o pomenu
ohranjanja kakovosti okolja lahko deluje v smeri reševanja nekaterih temeljnih problemov
luke. Kratkoročno gledano je najpomembnejša težnja k preusmerjanju prometa na
železnice in oblikovanje učinkovitih multimodalnih prometnih sistemov, ki bi hkrati
ugodno vplivali na okolje in na razvoj luke, saj tak sistem prevoza daje večji pomen
pristaniščem in zagotavlja vzpostavljanje prometnega sistema, ki prinaša koristi
pristaniščem. Dolgoročno pa je posledica preusmerjanja razvoja na okoljsko
sprejemljivejše načine transporta ustvarjanje bolj učinkovite prostorske strukture in s tem
bolj uravnoteženega razvoja, s pozitivnimi posledicami za vse sestavine prostora.
Najpomembnejši dejavnik za Luko Koper z upravno-političnega vidika je
zagotovo vključitev Slovenije v EU. Luka je sicer tudi pred vključitvijo delovala v
okvirjih Unije, vendar je formalno članstvo prineslo veliko ugodnosti. Najbolj očitna
ugodnost je zagotovo skupni evropski trg, o katerem je več zapisano pri gospodarskih
dejavnikih. Iz planerskega vidika je za Luko tudi izjemno pomembno vključevanje
slovenskih prometnih omrežij v evropska omrežja, s čimer Slovenija dosega še ugodnejšo
prometno lego. ESDP (1999) kot enega prednostnih ciljev navaja izgradnjo
transevropskih prometnih koridorjev, ki bi omogočili uspešno povezovanje vseh delov
enotnega trga in bi s tem povečali konkurenčnost evropskega gospodarstva. Pristanišča
imajo znotraj tega cilja poseben pomen, saj se večina medcelinskega prometa vrši preko
morskih pristanišč, še pomembneje pa je, da kar 62% (podatek za leto 2006) pretovora luk
v Evropi izhaja iz priobalne plovbe (Short Sea Shipping) (Amerini, 2008). Taka struktura
pretovora je spodbudila planiranje k integriranju sistemov kopnih in morskih prevozov,
preko oblikovanja TEN koridorjev in t.i. pomorskih avtocest. Pomorske avtoceste naj bi
nadomestile prevoz po kopnem, kjer lahko skrajšajo dolžino poti in kjer omogočajo lažji
prehod preko zahtevnih reliefnih ovir (ESDP, 1999). Luka Koper zaradi svoje lege na V.
panevropskem koridorju in zaradi prevlade priobalne plovbe (Amerini, 2008) lahko
izkoristi ugodnosti, ki izhajajo iz statusa izhodiščne točke pomorske avtoceste. Drugi
pomemben dejavnik, ki izhaja iz omenjene lege in položaja, je možnost črpanja sredstev
iz evropskih finančnih institucij (Evropska investicijska banka, Evropski sklad za obnovo
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in razvoj) za uresničitev ciljev ESDP. Zaradi posebnega pomena, ki je v ESDP pripisan
pristaniščem in učinkovitim prometnim omrežjem, lahko Luka Koper in Republika
Slovenija izkoristita predvsem finančne ugodnosti in vzpostavita kakovostno prometno
(predvsem železniško) omrežje ter oblikujeta pomembna inter- in multimodalna središča
na ozemlju RS, ki bi še dodatno pripomogla k prometnemu in gospodarskemu razvoju RS
ter Luke Koper.
Članstvo Slovenije v EU pa seveda prinaša tudi bolj kratkoročne ugodnosti za Luko
Koper, pa tudi nekaj nevarnosti. Izmed pomembnejših ugodnosti je zagotovo prost pretok
blaga in ljudi znotraj EU, kar za Luko pomeni manj birokratskih in administrativnih ovir.
Večjo nevarnost pa predstavlja večja konkurenčnost pristanišč znotraj EU. Politika EU
med vrednote postavlja prosto konkurenco gospodarstva, torej ne dovoljuje državni
intervencionizem. Tukaj je potrebno izpostaviti določeno nejasnost glede lastništva Luke
Koper (večinski delež ima država) in pojmom državne intervencije. Kot ugotavljata
Trujillo in Tovar se v Evropi pojavljajo različni modeli lastništva in upravljanja pristanišč
(Trujillo, Tovar, 2005). V smislu približevanja ideji transevropskih koridorjev avtorici
navajata, da bo potrebno oblikovati enoten model lastništva in upravljanja, ki bi poenotil
sistem vodenja pristanišč in posledično oblikoval sistem enakovrednih elementov
(Trujillo, Tovar, 2005). Drugo pomembno neskladje na ravni evropskega planiranja in
zakonodaje je velika investicijska negotovost, ki izhaja iz konflikta med razvojnimi
potrebami pristanišč in okoljevarstvenimi cilji (ESPO, 2006). Kljub velikim naporom in
vložkom, ki jih pristanišča vlagajo v varstvo okolja, prihaja do velikih zaostankov pri
izvajanju razvojnih projektov pristanišč ravno na račun neurejenosti okoljevarstvene
zakonodaje, ki povzroča investicijsko negotovost in zaradi odnosa NIMBY (Not In My
BackYard – ne na mojem dvorišču), kar lahko tudi za nekaj let zavleče izvedbe projektov
(ESPO, 2006). Tak primer je tudi gradnja III. pomola koprske Luke, ki je zaradi odnosa
prebivalcev in oblasti že predolgo odlašana, sami projekti pa so se spremenili na škodo
potreb luke.

5. Sinteza proučevanja vplivov na razvoj
Planiranje razvoja pristanišča je zaradi narave prometne dejavnosti v veliki meri
odvisno od različnih dejavnikov prostorskih struktur. Pristanišča so vpeta v različne
prostorske strukture, znotraj katerih imajo različne funkcije, ki različno vplivajo na razvoj
pristanišča. Če prenesemo splošno sistemsko teorijo na pristanišča, le-ta zaradi svojega
pomena predstavljajo, stičišča različnih sistemov, povezave, ki jih znotraj teh sistemov
ustvarjajo, pa so raznolike in kompleksne. Pomen luke na lokalni ravni je zagotovo
drugačen kakor pomen luke na državni ali naddržavni ravni. Posledično je tudi pomen teh
prostorskih struktur za razvoj luke različen. Posamezni vplivi prostora na različnih
prostorskih ravneh dajejo z vidika luke različne funkcije prostora. Pri načrtovanju razvoja
luke je zato potrebno prepoznati in ovrednotiti te vplive in izhajajoče funkcije, da bi lahko
uspešno izkoristili vse prednosti in omilili vse slabosti, ki jih določeni vplivi prinašajo. V
času priprave pomembnega prostorskega akta za pristanišče (Državni prostorski načrt za
celovito urejanje mednarodnega pristanišča Luka Koper) je pomembno proučiti različne
vidike razvoja luke, jih primerno ovrednotiti in oblikovati model razvoja, ki bo v največji
meri upošteval vse dejavnike in procese, ki kakorkoli opredeljujejo razvoj luke. Zaradi
velikega ekonomskega pomena luke obstaja pri načrtovanju razvoja težnja po
zanemarjanju drugih razvojnih vidikov na račun ekonomskih. Prepričanje avtorja
diplomskega dela je, da je osredotočanje na ekonomske razvojne dejavnike z vidika
celostnega načrtovanja razvoja nezadostno oziroma povzroča nevarno neravnovesje v
razvoju, ki ima lahko pomembne negativne posledice, tako za objekt razvoja, kakor tudi
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za prostor kot celoto. Prostor je kot temeljni nosilec vsega dogajanja izredno pomemben
dejavnik razvoja in kot tak zasluži posebno pozornost. Preko analize vseh vidikov
prostora in ugotavljanjem povezav med prostorom in luko želimo postaviti smiseln
vsebinski okvir, znotraj katerega naj se vršijo presoje o pomenu posameznih povezav in
se jih nato smiselno vključi v proces načrtovanja bodočega razvoja. Za obvladovanje
sistema je namreč potrebno čim bolj raziskati in prepoznati povezave med elementi v
sistemu ter ustrezno oblikovati odzive na spreminjanje le-teh (Plut, 1995).
Zaključni del diplomskega dela želi prikazati sintezo vseh ugotovljenih
prostorskih vplivov na razvoj Luke Koper. Predstavljeni dejavniki in procesi, ki so
pomembni za razvoj Luke Koper, izhajajo iz analize literature, planskih in strateških
dokumentov. Sinteza je namenjena smiselnemu povezovanju izsledkov analize v
zaključeno celoto, kjer je nakazana medsebojna povezanost elementov prostora in
predstavljen skupni vpliv na razvoj Luke. Podano je tudi vrednotenje pomena posameznih
skupin elementov po „teži“ pomena za razvoj, zato so za posamezno prostorsko raven
nakazani najpomembnejši dejavniki razvoja. Iz analize izhaja tudi spoznanje o globalnih
oziroma splošnih dejavnikih razvoja, ki vplivajo na razvoj Luke ne glede na prostorsko
merilo in so zato dodatno obrazloženi.
5.1. Sintezni pregled vpliva prostorske strukture lokalne ravni
Vpliv prostora na Luko Koper na lokalni ravni je predvsem vezan na fizične
dejavnike razvoja. Prostorska struktura lokalnega prostora ne definira toliko dejavnosti
Luke, temveč bolj vpliva na sam prostorski razvoj v smislu lokacije in prostorske rasti.
Lokalni prostor tvori fizični prostor, v katerem se luka nahaja, tako da je pričakovano
vpliv tega prostora na samo dejavnost luke majhen, večji pa je vpliv na strukturo in obliko
luke. Iz diagrama 1 je razvidno, da na lokalni ravni igrajo največjo vlogo ravno fizične
sestavine prostora, ki v največji meri pogojujejo nastanek, obstoj in razvoj pristanišča.
Pomembnejši dejavniki, ki so specifični za lokalno raven so:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

nosilnost tal,
dolžina obale,
ravnina ob ustju reke,
klima,
konfliktna stičišča z drugimi funkcijami prostora (urbana, turistična, kmetijska,
naravovarstvena),
litoralizacija,
razpoložljive površine za širitev pristanišča,
zastareli prostorski plani in strategije urejanja pristanišča na lokalni ravni,
razkol v razvoju lokalne prometne mreže (dobre cestne in slabe železniške povezave
luke z notranjostjo).

Vrednotenje vpliva dejavnikov na lokalni ravni je zaradi njihove specifičnosti
težavno. V prvi vrsti je to posledica nespremenljivosti nekaterih dejavnikov, predvsem
fizičnega prostora. Iz te nespremenljivosti izhaja potreba Luke po prilagajanju, torej je
zmanjšana možnost vplivanja na te dejavnike. V grobem lahko ocenimo, da je preplet teh
dejavnikov za razvoj Luke ugoden. Glavne prednosti so v prvi vrsti razpoložljivost
prostora, ki v procesu prehoda dejavnosti v kapitalno intenzivnejše oblike tvori
pomembno konkurenčno prednost, saj prostor postaja omejena dobrina. V primerjavi z
drugimi pristanišči ima Luka Koper prednost tudi v ugodnem prepletu klimatskih
značilnosti, ki bistveno ne omejujejo njenega delovanja. Izmed negativnih vplivov
prostora izstopa pomen geoloških značilnosti, ki zahtevajo posebno prilagajanje notranje
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organizacije prostora luke. Nizka nosilnost tal zahteva bolj ekstenzivno rabo prostora, kar
posledično zmanjšuje pozitiven učinek razpoložljivosti prostora. Problem predstavlja tudi
razmeroma kratka operativna obala, kar je posledica izoblikovanosti obalne linije in
oblike samega pristanišča.
Diagram 1: Shema moči vpliva posameznih skupin dejavnikov na razvoj Luke Koper na
lokalni ravni.

Luki grozi nevarnost oblikovanja velikega luškega prostora z (pre)majhnim
deležem obalnih površin. Obstoječa operativna obala (3.134 m obale za 25 privezov) ne
zadošča potrebam luke po privezih, kar posledično povzroča daljše čakalne dobe ladij v
zalivu (Žerjal, 2008). Globalni trendi logistike gredo v smer pospeševanja pretovora in
transporta predvsem na račun zmanjševanja čakalnih dob za pretovor. Pomembno vlogo
pri odpravljanju navedenih pomanjkljivosti prostorske strukture ima planiranje na lokalni
ravni, ki je tudi dejavnik razvoja, na katerega lahko Luka vpliva. Področje urejanja
območja Luke Koper je sicer v pristojnosti države, vendar lahko lokalna samouprava
pomembno pripomore k odpravljanju nekaterih pomanjkljivosti razvoja, ki lahko
dolgoročno ogrozijo delovanje luke. Mišljeno je zmanjševanje procesa litoralizacije in
aktivnejše vključevanje lokalne skupnosti v načrtovanje razvoja Luke, ki je trenutno na
konfliktni stopnji, namesto, da bi se usmerilo v iskanje ugodnih kompromisov. Proces
litoralizacije označuje zgoščevanje dejavnosti in poselitve na obalnem pasu, kar v
prostorsko strukturo vnaša neravnovesje in povzroča konflikte v rabi prostora. Naloga
Mestne občine Koper, kot urejevalca prostora na lokalni ravni, je oblikovanje take
strukture lokalnega prostora, ki bo omogočala hkraten razvoj vseh dejavnosti ter bo
usmerjenja v odpravljanje konfliktov v prostoru. Najprimernejši način za dosego tega cilja
je usmerjanje razvoja tistih dejavnosti, ki niso odvisne od lege ob morju, v notranjost
občine, s čimer bi dosegli tudi oblikovanje trajnostnejše strukture vseh elementov prostora
(naselbinsko omrežje, prometno omrežje, omilitev negativnih demografskih trendov).
Planiranje prostora na lokalni ravni je torej zelo pomemben dejavnik razvoja Luke Koper,
kar je razvidno tudi iz diagrama 1. Najbolj enoznačen vpliv na razvoj Luke imajo
elementi okolja, ki v veliki večini primerov negativno oziroma zaviralno delujejo na
razvoj luke. To je predvsem posledica narave dejavnosti luke, ki povzroča okoljske
obremenitve in s tem nasprotuje načelom varovanja okolja. Najbolj pereč problem je stik
med Luko in Škocjanskim zatokom, ki je eden izmed najpomembnejših ekosistemskih
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območij na ravni koprske občine. Ta stik je posledica zatečenega stanja, ki izhaja iz
nepremišljenega planiranja rabe prostora v preteklosti. Škocjanski zatok je naravni
rezervat na območju Mestne občine Koper, varovan z Zakonom o naravnem rezervatu
Škocjanski zatok (UL RS, št. 20/1998) in vključen v program Natura 2000 po Direktivi o
habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) in Direktivi o pticah (Direktiva Sveta
79/409/EGS). Varstveni režim Škocjanskega zatoka je zato zelo strog in v mnogih
pogledih omejuje dejavnost luke proti vzhodu, kjer leži. Za luko predstavlja Škocjanski
zatok, kljub zavedanju o njegovem pomenu in skrbi za ohranitev, razvojno oviro, saj leži
na območju, ki bi ga lahko Luka izkoristila za širitev. Druga pomembna omejitev razvoja
Luke je občutljivost morskega ekosistema Koprskega zaliva in širše Severnega Jadrana.
Luka Koper sicer ne predstavlja pomembnejšega neposrednega obremenjevalca, vendar
pa prometna dejavnost, predvsem pa struktura tovora predstavljata potencialno grožnjo z
izjemno negativnimi učinki na okolje (Lavrič, Novak et al., 2006).
Splošen pregled prostorskih dejavnikov razvoja na lokalni ravni izpostavlja dve
pomembni razvojni prioriteti Luke: prilagajanje na obstoječe stanje prostora in
upoštevanje dinamike spreminjanja le-tega (poseben pomen ima prilagajanja na posledice
globalnega segrevanja) pri načrtovanju razvoja ter oblikovanje ustreznega sistema
planiranja prostora, ki bo oblikoval kakovostno prostorsko strukturo, znotraj katere bo
Luka maksimalno izkoristila vse razvojne potenciale.
5.2. Sintezni pregled vpliva prostorske strukture regionalne ravni
S povečevanjem prostorskega merila se razumljivo zmanjšujejo vplivi nekaterih
dejavnikov. Najbolj opazno je zmanjšanje vpliva elementov fizičnega prostora v
primerjavi z lokalno ravnjo. Seveda pa to ne pomeni, da fizični prostor na ravni regije ni
dejavnik razvoja Luke Koper, le da vpliv ni neposreden, temveč se izraža preko vplivanja
na druge dejavnike. Neposredne vplive je praviloma lažje ugotavljati in prepoznati,
vendar so za načrtovanje razvoja zelo pomembni tudi posredni vplivi. Vplivi fizičnega
prostora na ravni regije so pretežno vezani na spreminjanje prometnih dejavnikov.
Regionalna raven obravnavanega prostora v prvi vrsti tvori prometno zaledje Luke in
predstavlja pomemben vmesni člen med lokalnim in državnim prostorom v smislu
usmerjanja razvoja Luke. V formalno-pravnem smislu regija Južna Primorska ne obstaja,
saj v Sloveniji še ni sprejeta regionalna politika, ki bi omogočala ustanovitev regij ali
pokrajin. Pomen regije za razvoj Luke ni zanemarljiv, iz česar izhaja, da je formalni
neobstoj regije zaviralni dejavnik razvoja Luke. Na regionalnem nivoju so pomembnejši
dejavniki razvoja:
›
›
›
›

prometna lega regije,
neustrezno železniško omrežje,
pomanjkanje planiranja razvoja na regionalni ravni in
razlika v razvitosti med obalnim delom in zaledjem.
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Diagram 2: Shema moči vpliva posameznih skupin dejavnikov na razvoj Luke Koper na
regionalni ravni.

Diagram 2 prikazuje pomen posameznih skupin elementov za razvoj Luke Koper na
regionalni ravni., V primerjavi z lokalno ravnjo (diagram 1), je opaziti porast pomena
prometnih elementov in zmanjšanje pomena fizičnih elementov prostorske strukture.
Sprememba je posledica pretežno prometne funkcije prostora na regionalni ravni, ki jo
ustvarja geoprometna lega regije državnega in naddržavnega pomena (V. koridor, izhod
Slovenije na morje). Izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na razvoj Luke Koper,
ima stanje železniške infrastrukture izrazito negativen vpliv. Pereč problem za razvoj
Luke je omejitev pretovora po železnici, ki izhaja iz pomanjkljive in zastarele železniške
povezave Koper – Divača (enotirna proga nizkih hitrosti in majhne nosilnosti). Večina
pretovora Luke se razumljivo vrši preko železnice, ki pa v obstoječih zmogljivostih tvori
ozko grlo pri povezovanju Luke z zaledjem. Posledica je zmanjšanje pomena lege na V.
koridorju, ki pa je na regionalni ravni spodbujevalni dejavnik razvoja. Zaradi neustrezne
prometne politike države je razvoj prometnih podsistemov neuravnotežen na račun
prevlade cestnega prometa. Dobre cestne povezave Kopra z zaledjem sicer nekoliko
omilijo problem železniške povezave, vendar so s cestnim omrežjem povezane tudi
določene težave. V prvi vrsti manjka neposredna navezava Luke na avtocestno omrežje,
sledijo obremenitve cest, ki zlasti v poletni turistični sezoni presežejo zmogljivosti ter s
tem zmanjšajo učinkovitost transporta po cesti. Druge negativne posledice prevlade
cestnega omrežja sta predvsem neenakomeren razvoj v regiji in posledično
neuravnotežena prostorska struktura. Naselbinsko omrežje se oblikuje okoli koridorjev
avtocest in pomembnejših cest (območja večje dostopnosti), kar posledično povzroča
povečano dnevno migracijo in zmanjševanje pomena gospodarstva na lokalni ravni
znotraj regije. Dolgoročno lahko tak razvoj vodi v ustvarjanje obsežnih nerazvitih
območij znotraj regije (npr. Brikini), ki lahko zavrejo razvoj celotne regije. Nekatere
izmed teh težav bi bilo mogoče odpraviti z učinkovitim planiranjem prostora na
regionalni ravni, predvsem neustrezno naselbinsko strukturo in posledično neuravnotežen
gospodarski razvoj regije, delno tudi odpravljanje pomanjkljivosti v prometnem sistemu.
Pomanjkanje institucije regij v Sloveniji, kot vmesni administrativni člen med državo in
(pre)majhnimi občinami, resno ovira razvoj celotne države. Nadlokalno (regionalno)
planiranje prostora je pristojnost države, ki pa zaradi velike raznolikosti teritorija in
različnih vzorcev razvoja posameznih delov države ne more zagotoviti ustrezno in
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predvsem pravočasno izvajanje ukrepov za zagotavljanje skladnejšega razvoja države. V
evropskem okviru je neobstoj regionalne administrativne ravni prav tako slab zaradi
politike EU, ki daje velik poudarek regionalizmu in skladnem regionalnem razvoju
znotraj EU. Iz te usmeritve izhaja tudi struktura financiranja, saj je kar 35% proračuna EU
namenjenega regionalnemu razvoju (Rebernik, 2005) v obliki različnih skladov
(kohezijski, strukturni skladi, posebne pobude skupnosti – INTERREG). Slovenske regije
se sicer vključujejo v posamezne posebne pobude skupnosti (v prvi vrsti INTERREG in
LEADER), vendar pa zaradi formalne neurejenosti niso v celoti upravičene do sredstev iz
kohezijskih in strukturnih skladov. Nekakšna ad hoc rešitev slovenske politike je bilo
oblikovanje dveh kohezijskih regij (Vzhodna in Zahodna Slovenija), učinkovitost dveh
velikih regij pa je zaradi velike raznolikosti države vprašljiva. Kohezijski in strukturni
skladi predstavljajo za Luko pomemben razvojni potencial, saj se praviloma velik delež
sredstev iz teh skladov namenja vlaganjem v prometno infrastrukturo. Zaradi že
omenjenih težav prometnega omrežja regije bi bila možnost črpanja sredstev iz teh
skladov za regionalni razvoj odlična razvojna spodbuda za Luko.
V grobem lahko označimo regionalni prostor kot dejavnik razvoja Luke predvsem
s prometnega vidika. Regionalni prostor presega fizični okvir lokacije Luke, kar pomeni
da so povezave med fizičnimi elementi prostora in posledično okoljskimi elementi ter
Luko Koper manj odločilne za razvoj Luke. V ospredju je prometna funkcija tega prostora
in pa upravno – politična oziroma pomanjkanje le-te. Izpostavljeni problemi prometnega
omrežja in administrativne delitve Slovenije presegajo ugodne dejavnike za razvoj Luke
na regionalni ravni, po čemur lahko sklepamo, da je vpliv regionalne prostorske strukture
na Luko Koper negativen.
5.3. Sintezni pregled vpliva prostorske strukture državne ravni
Dejavniki razvoja na državni ravni so zaradi pomena, ki ga ima Luka za državno
gospodarstvo in prometnega položaja države, zelo pomembni oziroma že kar odločilni za
razvoj Luke. Kot že zapisano, prostor na lokalni ravni pogojuje razvoj Luke preko
oblikovanja lokacijskih pogojev, torej bolj vpliva na prostorsko rast in razvoj Luke kakor
pa na samo dejavnost. Vplivi, ki izhajajo iz dejavnikov na ravni države pa so odločilni
ravno za razvoj dejavnosti Luke. Najpomembnejši dejavniki razvoja na državni ravni so:
›
›
›
›
›
›

geostrateška lega države,
V. in X. evropski koridor,
uvozne potrebe slovenskega gospodarstva,
članstvo v EU (skupni evropski trg),
počasno formalno planiranje razvoja luke in
neustrezna prometna politika države.
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Diagram 3: Shema moči vpliva posameznih skupin dejavnikov na razvoj Luke Koper na
državni ravni.

Oblikovanje poslovne strategije Luke Koper je naloga delniške družbe Luka Koper
d.d., urejanje prostorskega razvoja in oblikovanje ustrezne razvojne strategije za
pristanišče v Kopru pa je naloga državnih organov Republike Slovenije. V času pisanja
tega diplomskega dela je v pripravi „Državni prostorski načrt za celovito prostorsko
ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru“, ki nastaja na pobudo Ministrstva za
promet iz leta 2006, pripravljavec pa je Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor RS. Dokument bo kot temeljni akt urejanja prostora na območju pristanišča
nadomestil Prostorske ureditvene pogoje za območje trgovskega pristanišča Koper iz leta
1998 in Ureditveni načrt „Pomol III“ iz leta 1995. Iz letnic sprejetja prostorskih aktov
vidimo, da se državno prostorsko planiranje izjemno počasi odziva na spremenjene
potrebe Luke Koper po urejanju prostora za potrebe razvoja pristanišča. Načrtovanje rabe
prostora in določanje pogojev za posege v prostor so temeljni kriteriji za oblikovanje
strategije razvoja Luke, torej je prostorsko planiranje temeljni dejavnik razvoja luke.
Počasnost pri spreminjanju in prilagajanju planiranja prostora razvojnim potrebam luke je
z vidika konkurenčnosti in razvoja luke izrazito negativno. Na ravni državnega
prostorskega načrtovanja je za razvoj luke izjemno negativno pomanjkanje ustrezne
prometne politike, ki bi bila sposobna odpraviti nesorazmerje med različnimi prometnimi
podsistemi in s tem doseči ne samo primernejši razvoj prometa, temveč tudi druge
okoljske in socialne učinke na državni ravni. V povezavi s prometno politiko je vprašljivo
tudi urejanje prometnih povezav Luke z zaledjem. Leta 2004 je Vlada RS sprejela Uredbo
o državnem lokacijskem načrtu za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (UL RS,
št. 79/2004, 109/2004 – spremembe) in leta 2005 Uredbo o državnem lokacijskem načrtu
za drugi tir železniške proge na odseku Koper – Divača (UL RS, št. 43/2005). Drugi tir
proge Koper – Divača je v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške
infrastrukture (UL RS, št. 13-609/1996) opredeljen kot prednostna razvoja naloga,
terminski plan za dokončanje proge pa predvideva odprtje proge do leta 2005 (Šela,
2004). Dosedanje urejanje prometne povezave Luke z zaledjem torej ni bilo učinkovito,
kar spodbuja razmišljanje o vključitvi reševanja prometne infrastrukture za potrebe Luke
v državni prostorski načrt. Smiselno bi bilo namreč istočasno urejati (tako kot veleva ime
DPN ...celovito...) vse aspekte prostorskega razvoja Luke, tudi prometnih povezav.
Razdrobljenost urejanja, ki izhaja iz delitve na tri različne državne lokacijske načrte,
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predstavlja potencialno nevarnost neusklajenega razvoja posameznih segmentov,
potrebnih za delovanje Luke. Delno se je ta grožnja že uresničila v obliki neusklajene
izvedbe avtocestne navezave Luke. Trenutno stanje, ko je avtocestna infrastruktura
zgrajena do same meje območja Luke, vendar neuporabna, ker ni bil istočasno v Luki
prestavljen vhod za cestni promet kaže na neustreznost planiranja, ki ima zagotovo
negativne posledice na razvoj Luke.
Upravno – politični dejavniki državne prostorske strukture so, kot je razvidno, eni
pomembnejših dejavnikov razvoja Luke Koper na državni ravni, ki pa zaradi neurejenega
stanja dobivajo vedno bolj negativni predznak v smislu vplivov na razvoj Luke. Lega
pristanišča je na lokalni ravni pomemben lokacijski dejavnik, na državni ravni pa je
pomemben dejavnik razvoja pristanišča. Slovenija ima znotraj Evrope eno najugodnejših
prometnih leg. Leži na stičišču različnih struktur, tako fizičnogeografskih (Alpe, Dinaridi,
Panonska nižina, Sredozemlje) kot družbenogeografskih (v preteklosti južni del
Habsburške monarhije, kasneje zahodna meja socialističnega bloka, danes na južni meji
EU). V preteklosti je prostor Slovenije tvoril naravni prehod proti Balkanu in naprej proti
Bližnjem vzhodu, v današnjem stanju globalizacije, mednarodne delitve dela in
naraščajočega pomena transporta pa ohranja svojo pomembno prometno vlogo tudi zaradi
pristanišča, ki s svojo lego pridobiva na pomenu zaradi rasti trgov Daljnega vzhoda in
posledično povečanega trgovanja z Evropo. Odraz te ugodne prometne lege so načrtovane
poti panevropskih koridorjev, ki v kar dveh trasah potekajo po ozemlju Slovenije. Potek
X. in še bolj V. panevropskega koridorja predstavlja za Luko pozitivno razvojno
spodbudo, saj bodo prednosti, ki jih oblikovanje takih koridorjev prinese, znatno povečale
obseg pretovora, kot neposreden vpliv, posredno pa bodo tudi prispevale k boljšemu
razvoju prostorskih struktur, kar bo prav tako imelo vrsto pozitivnih učinkov za Luko.
Panevropski koridorji so eden izmed temeljnih ciljev prostorske politike EU. Namen teh
koridorjev je utrditev notranjega skupnega trga EU in povečevanje konkurenčnosti EU na
globalni ravni. Sočasno z oblikovanjem koridorjev predvideva ESDP tudi spremembe v
sami strukturi prometa oziroma tesnejše povezovanje različnih prometnih podsistemov.
Poseben pomen je pripisan pristaniščem, ki zaradi svoje funkcije povezovanja (vsaj) dveh
podsistemov vedno bolj postajajo nosilci in pomembna središča prometa. Težnja je
oblikovanje intermodalnih in multimodalnih središč, s ciljem zmanjšati pretovorni čas,
ustvariti učinkovit in okoljsko sprejemljiveši prometni sistem. Luka je že danes
opredeljena v državnih aktih in strategijah kot največje intermodalno središče Slovenije,
ki pa mu preti nevarnost neustrezne prometne povezanost z zaledjem. Najhujša posledica,
počasnega in neustreznega odpravljanja te pomanjkljivosti, je zmanjšanje pomena
pristanišča na račun drugih pristanišč Severnega Jadrana, ki so bolje vpeta v evropske
prometne sisteme (Šela, 2004). Priložnost za Luko z vidika prometa je zagotovo križišče
dveh panevropskih koridorjev, kjer je v skladu z usmeritvami ESDP smiselno oziroma
potrebno oblikovati večja multimodalna središča. Za Luko to predstavlja dvojno prednost:
kot poslovna priložnost (Poslovna strategija Luke Koper d.d. že predvideva oblikovanje
takih središč – prvi v Sežani in Beltincih, sledila pa naj bi druga, tudi izven meja
Slovenije) in kot način racionalizacije rabe prostora na območju Luke, preko zmanjšanja
potrebe po skladiščnih površinah.
Pregled dejavnikov razvoja na državni ravni nudi vpogled v nekatere pomembne
procese, ki oblikujejo razvoj Luke Koper. Evropska integracija Slovenije je preko
različnih mehanizmov skupne politike sprožila pomembne spremembe v prostorski
strukturi države. Poseben pomen ima vključevanje v vseevropsko transportno mrežo, ki
usmerja napore v oblikovanje učinkovitega sistema notranjega prenosa dobrin s
pozitivnimi učinki tako za gospodarstvo kakor tudi za promet. Istočasno pa se razkrivajo
nekatere resne težave v prostoru Slovenije, ki pretežno izhajajo iz neučinkovitega
planiranja razvoja prostora. Za Luko Koper je negativen dejavnik razvoja prepočasen
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razvoj prometnih omrežij (v prvi vrsti železniškega) kot posledica neprimerne prometne
politike države. Planiranje izkazuje negativne trende tudi pri pripravi prostorskih aktov, ki
določajo posege v prostor na ravni pristanišča. Počasnost priprave in sektorska
razdrobljenost aktov onemogoča učinkovito prilagajanje Luke na izzive globalnega
gospodarstva, zavira racionalen izkoristek prostora Luke in vnaša neravnovesje v
prostorsko strukturo lokalnega območja okoli Luke Koper. Dolgoročno lahko neustrezen
in prepočasen razvoj železniškega omrežja v povezavi z neučinkovitimi odzivi planiranja
resno ogrozi ugoden konkurenčni položaj Luke Koper znotraj EU in širše.
5.4. Sintezni pregled vpliva prostorske strukture ravni evropske mezoregije
Prostor na ravni evropske mezoregije (in širše) tvori naravno gravitacijsko zaledje
Luke Koper. Pomen teh tržišč za Luko je razviden iz strukture tovora po ciljnih trgih. Na
splošno lahko zapišemo, da je bila Luka Koper naša prva navezava na širši evropski
prostor. Spremembe v prostorski strukturi, ki so se vršile v preteklih desetletjih so
pomembno vplivale in še vplivajo na dejavnost in razvoj Luke. Nekoč socialistične
države, ki so bile (tudi zaradi ideoloških načel) ciljna tržišča, so se preoblikovale v
demokratične in kapitalistične države, z naglo rastočim gospodarstvom in vedno večjimi
potrebami po storitvah Luke. Oblikovanje Evropske unije v 90-ih letih prejšnjega stoletja
je v sosednjih državah spodbudilo gospodarsko rast in posledično povečalo potrebe po
uvozu in izvozu preko morskih pristanišč. Globalni procesi spreminjanja lokacijskih
dejavnikov gospodarstva so preusmerili blagovne tokov iz Atlantika nazaj na
Sredozemlje, predvsem zaradi selitev proizvodnih obratov na (pretežno azijska) območja
z ugodnejšimi pogoji. Vse to je povečalo pomen in potrebo po pristaniščih, kot temeljnih
členov logistične verige, za vzdrževanje življenjskega standarda prebivalcev razvitih
držav. Iz analize izhaja, da so pomembnejši dejavniki razvoja Luke Koper na evropski
ravni sledeči:
›
›
›
›
›
›
›

mednarodna delitev dela in prometni tokovi (proces globalizacije),
prometna lega in sosedstvo držav brez lastnega izhoda na morje,
gospodarska rast evropskih držav,
gradnja učinkovitega prometnega omrežja EU,
povečani prometni tokovi proti in iz Azije,
evropska integracijska politika in
izenačevanje pogojev na trgu.
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Diagram 4: Shema moči vpliva posameznih skupin dejavnikov na razvoj Luke Koper na
ravni evropske mezoregije.

Mednarodni položaj Luke Koper je osnovno gonilo razvoja Luke. Majhno slovensko
tržišče v povezavi z geografsko razporeditvijo držav brez izhoda na morje je definiralo
pretežno tranzitno pretovorno usmerjenost Luke. Spremembe v mednarodni delitvi dela in
posledično prometnih tokovih, ki jih sproža globalizacija, pomembno vplivajo na razvoj
Luke Koper. Napredek tehnologije in izenačevanje standardov življenja na različni delih
sveta spreminjajo lokacijske dejavnike industrije, ki ni več vezana na bližino trga, temveč
išče lokacije z najnižjo finančno obremenitvijo, poceni in prilagodljivo delovno silo ter
relativno dobro prometno (predvsem pomorsko) povezanostjo. Posledica selitve
proizvodnih obratov v (pretežno) azijske države je ojačanje prometnih tokov med Azijo in
Evropo, s čimer se težišče pomorskega prometa seli s severnomorskih in atlantskih
pristanišč, ki so prevladovala v obdobju močnega trgovanja med Evropo in ZDA, na
sredozemska pristanišča, kot najbližja Bližnjemu in Daljnemu vzhodu. Bližnji vzhod je za
Evropo pomemben tudi zaradi trgovine z nafto. Evropska unija kar 90% vseh energentov
uvozi, od tega je kar 45% fosilnih goriv uvoženih iz Bližnjega vzhoda (EuroActiv, 2008).
Luka (še) ni v večji meri izkoristila ta potencial, saj so pretovorne zmogljivosti za nafto v
Luki skromne (kar je iz npr. okoljskega vidika ugodno, nekoliko slabše je z vidika
gospodarstva, saj se zaradi dobave energentov po kopnem zmanjša število ponudnikov in
s tem zmanjša možnost iskanja najugodnejše ponudbe). Globalne spremembe v povezavi
z evropsko integracijo Slovenije postavljajo Luko Koper v nov položaj. Zaradi svoje
ugodne geografske lege postaja pomembna strateška točka EU, konkurenčna prednost (v
smislu bližine večjim trgom) pred severnomorskimi pristanišči skupaj z izgradnjo
pomembnih prometnih koridorjev ustvarja pogoje za nadaljnjo hitro rast pretovora v Luki.
Zaviralni dejavnik te rasti predstavljata pristanišči v Trstu in na Reki. Zaradi prostorske
bližine si pristanišča delijo isto gravitacijsko zaledje. Delno je konkurenčnost omiljena na
račun specializacije pristanišč. V Trstu močno prevladuje pretovor naftnih derivatov,
Reka je pretežno usmerjena v izvoz in uvoz žitaric, Luka Koper pa se neizraziteje usmerja
v kontejnerje in avtomobile. Kontejnerski promet je, kot najbolj primerna in zaželena
oblika transporta, glavno področje konkuriranja treh severnojadranskih pristanišč.
Spoznanje vodstev pristanišč, da je medsebojno konkuriranje nesmiselno in da je
primerneje usmeriti napore v konkurenco s severnomorskimi pristanišči, je v 90-ih letih
prejšnjega stoletja sprožilo poskus oblikovanja enotnega sistema severnojadranskih
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pristanišč, ki bi preko vzajemnega sodelovanja in smiselne organizacije delitve dela lahko
uspešno konkurirali severnomorskim pristaniščem (NAPAN projekt). Projekt je, v veliki
meri zaradi političnih vzrokov, ostal le mrtva črka na papirju, tako da današnje stanje še
vedno povzroča direktno konkurenco med tremi pristanišči in zmanjšuje možnost
izboljšanja položaja glede na druga velika pristanišča v Evropi. Konkurenca sosednjih
pristanišč je za Luko Koper zagotovo zaviralni dejavnik razvoja, ki pa bi lahko postal
pomembna razvojna priložnost v primeru učinkovite združitve pristanišč v sistem
severnojadranskih luk.
Drugi pomemben globalni proces je proces kontejnerizacije. Težnja po učinkovitem,
hitrem in predvsem kapitalno intenzivnejšem transportu je spodbudila rast deleža blaga, ki
se pretovori v kontejnerjih. Na splošno so kontejnerji najbolj trajnostna oblika transporta,
saj zmanjšujejo onesnaženje, standardizirajo manipulacijo po celem svetu, povečujejo
dodano vrednost pretovora in nenazadnje omogočajo direktno primerjavo med pretovori
pristanišč. Negativna posledica povečanega kontejnerskega prometa je povečana potreba
po prostoru. Prostor za širitev pristanišč tako postaja omejena dobrina, kar nadalje
spodbuja iskanje drugih transportnih rešitev za nadomestitev pomanjkanja prostora
pristanišč. Za najprimernejšo se je izkazalo oblikovanje multimodalnih središč v zaledju
pristanišč, kjer se tovor skladišči oziroma se z njim manipulira. Za Luko Koper so proces
kontejnerizacije in našteti vplivi ugodni iz vsaj dveh razlogov. V prvi vrsti je izjemna
prometna lega Slovenije, ki v povezavi s potekom panevropskih koridorjev tvori primeren
prostor za postavitev multimodalnih prometnih središč (npr. Ljubljana, Maribor, Sežana),
pri postavitvi katerih ima lahko Luka Koper zelo pomembno vlogo. Drugi razlog je
prednost Luke Koper v smislu razpoložljivega prostora za širitev (v primerjavi z npr.
Trstom ali Reko, kjer sta pristanišči „ujeti“ v mesto brez možnosti širitve), pomen
katerega pa zmanjšujejo slabe geofizikalne lastnosti tal (predvsem nizka nosilnost), ki
onemogočajo intenzivnejšo rabo površin. Posredni pozitivni vplivi kontejnerizacije na
Luko so potreba po učinkovitem železniškem transportu, kar lahko spodbudi hitrejšo
modernizacijo železniških povezav v Sloveniji, večja sprejemljivost pretovora zaradi
manjših obremenitev okolja lahko omili negativno javno mnenje o Luki Koper.
Kot je razvidno iz diagrama 4, je težišče dejavnikov razvoja Luke Koper na ravni
evropske mezoregije premaknjeno na prometno in gospodarsko področje. Gospodarski
dejavniki so vezani predvsem na mednarodne procese spreminjanja strukture gospodarske
proizvodnje, medtem ko pa so prometni vezani neposredno na območje mezoregije in
evropske celine, s posebnim poudarkom na območje Severnega Jadrana in pristanišč na
njegovih obalah.
5.5. Globalni prostorski dejavniki razvoja Luke Koper
Globalni dejavniki razvoja luke (niso vezani na prostorsko raven):
›
›
›
›
›
›

geostrateški položaj,
pomanjkljivo železniško omrežje,
globalizacija,
kontejnerizacija,
panevropski koridorji in
prostorsko planiranje in strategija razvoja Luke Koper.

Analiza povezav med prostorom in Luko Koper na različnih prostorskih ravneh
omogoča vpogled in razumevanje razvoja Luke v luči lastnosti in dogodkov v prostoru.
Analiza dejavnikov, ki bistveno vplivajo na razvoj Luke, je temeljnega pomena za
načrtovanje razvoja. Planiranje se vrši na različnih ravneh različno. Planiranje prostora in
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razvoja Luke na lokalni ravni se že samo zaradi velikosti prostora razlikuje od planiranja
na državni ravni. Kot je ugotovljeno v prejšnjih poglavjih, se razlikujejo tudi dejavniki
sami, pri nekaterih pa se s spreminjanjem prostorskega merila spreminja njihov pomen. Iz
matrik vplivov prostorskih struktur na razvoj Luke Koper pa izhaja tudi, da so nekateri
dejavniki prisotni in pomembni na vseh prostorskih ravneh podobno. Ti globalni
dejavniki razvoja so še posebej pomembni za načrtovanje razvoja Luke, saj v največji
meri vplivajo na razvoj, oziroma jih je potrebno upoštevati na vseh ravneh planiranja.
Najpogosteje izpostavljen dejavnik razvoja Luke Koper na vseh prostorskih
nivojih je zagotovo geostrateška lega (tudi geoprometna lega, geografska lega). Celoten
prostor Srednje in Jugovzhodne Evrope je stičišče različnih struktur, ki je že v preteklosti
delovalo kot prometno križišče med različnimi smermi potovanja ljudi in blaga.
Spreminjanje gospodarskih in političnih značilnosti okoli stičnih območij je v novejšem
času le še dodatno povečalo pomen tega območja. Geostrateška lega je torej skozi celoten
razvoj Luke imela poseben pomen, saj je v prvi vrsti omogočila nastanek luke, kasneje pa
je vplivala na razvoj in delno specializacijo Luke Koper. Posledice ugodne geostrateške
lege so mnogotere. S političnega vidika je botrovala relativno hitri vključitvi Slovenije v
EU in NATO, z gospodarskega vidika je botrovala hitri in uspešni gospodarski rasti (že v
Jugoslaviji je bila Slovenija, na račun svoje zgodovine in lege, država z najuspešnejšim
gospodarstvom), s prometnega vidika pa je omogočila hitro vključevanje v prometne
sisteme združene Evrope in širše. Vsi ti učinki so ustvarili ugodno podlago za razvoj Luke
Koper. Geostrateško lego lahko torej označimo kot najpomembnejši dejavnik razvoja
Luke Koper. Ohranjanje in razvijanje te lege je temeljnega pomena za obstoj in rast Luke
Koper (predvsem je mišljeno ohranjanje in razvijanje preko vlaganj v prometno
infrastrukturo, v krepitvi političnih odnosov in preko navezovanja gospodarske rasti na
prometno funkcijo prostora). Z geostrateško lego je povezan tudi proces globalizacije kot
dejavnik razvoja Luke. Pojem globalizacije na splošno označuje ustvarjanje „svetovnega
gospodarstva“ (Twrdy, 2007, str. 5), kot posledico povečanih blagovnih tokov med
državami in celinami. Geostrateška lega je deloma posledica globaliziranega
gospodarstva, saj globalni ekonomski tokovi in trendi definirajo območja z ugodnejšo
geostrateško lego. Vplivi globalizacije so množični in v večini (verjetno) še neraziskani.
Globalizacija je tesno povezana z razvojem prometa, kot sredstva, ki omogoča obstoj
globalnega gospodarstva. Napredek v prometni tehnologiji je sploh omogočil proces
globalizacije. Kot že omenjeno, je pomembna prometna povezanost med celinami
oziroma na velike razdalje. Tovorne ladje so se izkazale za najprimernejše sredstvo za
transport velikih količin blaga na dolge razdalje, kar se kaže tudi v njihovem razvoju, ki
gre v smeri povečevanja kapacitet in hitrosti ter dosega. Pristanišča so v to globalno
shemo vpeta kot centri prometnih povezav in so kot taka nepogrešljiva za obstoj procesov
globalizacije. Razvoj pristanišč je torej tesno vezan na proces globalizacije in obratno.
Globalizacija pa ne vnaša sprememb le na globalni ravni. Boljša prometna dostopnost
oddaljenih trgov sproža spremembe tudi na lokalni ravni. Podjetja lahko svoje izdelke in
storitve ponujajo na veliko večjem trgu, kar seveda omogoča rast teh podjetij in jih „reši“
navezanosti na lokalni prostor. Predpogoj za „prodor“ na tuje trge pa je seveda prometna
povezanost z njimi, kar zagotavljajo, v večini primerov, prav pristanišča. Torej je lokalni
vpliv globalizacije na razvoj pristanišč prav tako ugoden.
Že omenjen napredek v tehnologiji prometa in prometnih sredstev ter velik pomen
pomorskega prometa sta gonilna dejavnika procesa kontejnerizacije. Pojem označuje
porast tipa transporta, kjer se blago prevaža v kontejnerjih standardne velikosti. Proces
kontejnerizacije je dejavnik razvoja pristanišč na vseh prostorskih ravneh. Na lokalni
ravni sproža večjo potrebo po prostoru, saj je potrebno za manipulacijo in skladiščenje
kontejnerjev zagotoviti zadostne količine ustreznega prostora. Na regionalni ravni sproža
kontejnerizacija razvoj kopnih prometnih središč za skladiščenje in pretovarjanje
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kontejnerjev zaradi prej omenjenih potreb po prostoru. V večini primerov so ti kopenski
terminali v lasti in upravljanju pristanišč, kar dodatno pripomore k razvoju, poleg rasti
pretovora, ki ga taki terminali omogočajo. Na prostorski ravni države je kontejnerizacija
pomembna predvsem iz ekonomskega vidika. Pristanišča postajajo vedno bolj kapitalno
intenzivna in dosegajo višjo dodano vrednost blaga, ki se preko njih pretovori, kar
zagotovo prinaša pozitivne učinke za državno gospodarstvo in posledično povratno vpliva
na pristanišča. Na globalni prostorski ravni je poleg naštetega pomemben tudi okoljski
učinek kontejnerizacije. Kontejnerji so trenutno najmanj okoljsko obremenjujoča oblika
transporta, saj zmanjšujejo izgube tovora v okolje, standardizirajo manipulacijo in s tem
zmanjšajo možnost nesreč pri pretovarjanju s posledičnimi obremenitvami za okolje,
omogočajo večji izkoristek prostora in s tem zmanjšujejo porabo (fosilnih) pogonskih
goriv. Za pretovor kontejnerjev po kopnem je najprimernejše sredstvo železnica, saj poleg
relativno nizkih stroškov prevoza večjih količin kontejnerjev na daljše razdalje, tudi v
manjši meri obremenjuje okolje v primerjavi s cestnim ali letalskim prometom. Z vidika
trajnostnega razvoja (ki je kot prednostni razvojni cilj oziroma vrednota opredeljen v
večini mednarodnih dokumentov na temo planiranja prostora in gospodarskega razvoja) je
torej kontejnerizacija pozitiven proces, ki ima tudi pozitivne posledice za Luko Koper.
Povečana potreba po kakovostnem železniškem omrežju namreč lahko spodbudi hitrejše
reševanje slabega stanja železniške infrastrukture v Sloveniji.
Globalni dejavnik razvoja Luke Koper so tudi panevropski koridorji. Njihov pomen je
podrobneje predstavljen v prejšnjih poglavjih, v grobem pa lahko njihov vpliv označimo
kot pozitiven, zaradi povečevanja dostopnosti in vpliva na pretovor Luke. Preko
ustvarjanja učinkovite prometne mreže krepijo pomen pristanišč in spodbujajo razvoj leteh. Na lokalni ravni in regionalni so pomembni predvsem zato, ker krepijo prometni
pomen prostora in posledično spodbujajo razvoj tako prometnih, kakor tudi drugih
gospodarskih dejavnosti. Na državni ravni povečujejo pomen prometne lege in omogočajo
razvoj novih dejavnosti, vezanih na promet ter spodbujajo vzpostavitev učinkovite
prometne mreže znotraj države (predvsem železniški promet). Na evropski ravni preko
povezovanja notranjega trga povečujejo konkurenčnost evropskega gospodarstva in v
ospredje postavljajo pomen pristanišč kot intermodalnih središč. Vse našteto pozitivno
vpliva na razvoj Luke Koper.
Verjetno najpomembnejši dejavnik razvoja na vseh ravneh pa je, kot izhaja iz
pregledane strokovne literature in strategij razvoja ter planskih aktov, ravno planiranje,
bodisi prostorsko, bodisi sektorsko (npr. prometno, gospodarsko). Luka Koper je v vseh
strateških in planskih dokumentih opredeljena kot pomembno prometno središče
Slovenije, kot generator razvoja na vseh prostorskih ravneh in kot pomemben dejavnik
spreminjanja prostora, predvsem na lokalni ravni. Planiranje prostora in planiranje razvoja
Luke Koper (tako prostorskega, kot tudi poslovnega) sta tesno povezana pojma.
Spremembe v prostorski strukturi povzročajo spremembe in prilagoditve v planiranju
razvoja Luke in istočasno spremenjene (prostorske) potrebe in poslovna usmerjenost Luke
pomembno vplivajo na planiranje prostora oziroma zahtevajo prilagajanje s strani akterjev
planiranja. Pomen planiranja je najočitneje opazen na ravni lokalnega prostora, kjer so
posledice (neprimernega) planiranja prostora opazne v obliki konfliktnih stikov med Luko
in različnimi drugimi funkcijami v prostoru (urbana, turistična, okoljska ipd). Neurejeno
stanje planiranja tudi zavira sam razvoj Luke v smislu prepočasnega prilagajanja
spreminjajočim prostorskim potrebam Luke, omejitev, ki izhajajo iz starih prostorskih
aktov in strategij razvoja in na državni ravni neustrezni prometni politiki. Formalno
planiranje razvoja se torej na vse ravneh izkaže kot odločilen dejavnik razvoja Luke
Koper.
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6. Zaključek
Luka Koper je vse od svojega nastanka pomemben element različnih prostorskih
struktur. Zaradi narave dejavnosti, ki se v Luki odvijajo, je prostorsko vpeta v različne
sisteme (prometni, gospodarski, demografski, politični) in tvori vez med temi sistemi.
Luka je torej geografski element in hkrati geografski dejavnik, ki oblikuje geografske
procese v prostoru (demografske spremembe, gospodarske spremembe itd.), kakor tudi
prostor sam. Vpliv Luke na razvoj prostora je, kakor izhaja iz večine analizirane literature,
zelo velik. Razvoj Luke je vplival na spremembe v prostoru na vseh ravneh. Preoblikoval
je izgled območja, spodbudil spremembe v demografskih tokovih in vplival na
spremembo demografske strukture ožjega območja, spodbudil rast gospodarstva na ožjem
in širšem območju, uvrstil Slovenijo med pomorske države in s tem vplival na politični
položaj države v evropskem in svetovnem merilu. Razvoj Luke Koper in razvoj prostora
sta torej tesno povezana, o čemer priča tudi veliko število strokovnih raziskav, poljudnih
publikacij in časopisnih člankov na temo vpliva Luke na razvoj in spreminjanje prostora.
Neizpodbitno pa je, da je razvoj Luke odvisen od prostora in prostorskih struktur, katerih
je Luka del. Posledično je kot element teh struktur, po načelu kompleksne povezanosti
elementov, dejavnikov in procesov prostora in obojestranskega učinkovanja pod vplivom
le-teh. Navkljub temu pa je v strokovni literaturi ta vidik Luke Koper prepogosto
zanemarjen oziroma skrčen na analizo dela celotnega spektra povezav, torej obravnava le
točno določene povezave med točno določenimi elementi prostora. V času, ko je v
pripravi temeljni prostorski akt (državni prostorski načrt), ki naj bi celovito uredil
planiranje prostorskega razvoja Luke Koper, je pomanjkanje ustreznih strokovnih analiz
dejavnikov razvoja Luke lahko škodljivo. Namen diplomskega dela je zato ugotoviti in
izpostaviti kateri dejavniki prostora in kako vplivajo na razvoj pristanišča Luka Koper.
Cilj diplomskega dela je oblikovati matriko vplivov prostora na razvoj Luke, ki bi služila
za vsebinsko podlago pri oblikovanju modela razvoja Luke oziroma, na podlagi katere bi
bilo mogoče določiti načine za spremljanje učinkov prostora na razvoj. Na temo Luke
Koper bilo že veliko napisanega, kar tvori dobro osnovo za črpanje podatkov in
informacij o vplivih prostora na razvoj Luke. Po načelu obojestranskega učinkovanja je
namreč mogoče razbrati, kateri dejavniki prostora oblikujejo razvoj Luke na podlagi
vpliva, ki ga ima Luka na te dejavnike. Kot najprimernejša metoda za prepoznavanje
dejavnikov iz obstoječe literature, se je izkazala hermenevtična metoda analize besedil, ki
temelji na pomenski razlagi besedil in ugotavljanju kontekstov in vzrokov, ki so privedli
do oblikovanja besedila v taki obliki. Z uporabljeno metodo dosežemo dvojni učinek:
prepoznamo in ovrednotimo povezave med prostorom in Luko ter hkrati kritično
pretresemo uporabljeno literaturo in izpostavimo morebitne nejasnosti in neskladja.
Izsledki raziskave so torej zgoščen prikaz ugotovljenih povezav med prostorom in Luko,
njihovo vrednotenje (v smislu razlage intenzivnosti vpliva) in izpostavitev pomembnejših
„ovir“ razvoju Luke.
Analiza je bila izvedena posebej za vsako prostorsko strukturo (raven) vendar je
analizirala vplive enakih dejavnikov, s čimer je omogočena primerjava med strukturami
in pa prepoznavanje dejavnikov, ki imajo enak vpliv na vseh prostorskih ravneh.
Prostorska struktura lokalne ravni izkazuje pomembnejši vpliv fizičnogeografskih
elementov in dejavnikov prostora, kar je posledica neposrednega stika fizičnega prostora
in lokacije Luke. Fizični oziroma materialni dejavniki so (predvsem) v preteklosti močno
vplivali na razvoj pristanišča preko lokacijskih dejavnikov. Lokacija Luke je bila izbrana
na podlagi ugodnega spleta različnih dejavnikov, ki so omogočili največji možni
izkoristek kvalitetnega prostora. Sedanji vpliv fizičnega prostora nima več tako
neposrednega vpliva na razvoj Luke, vendar še vedno pomembno vpliva na nekatere
razvojne vidike. V prvi vrsti uravnan relief v zaledju Luke predstavlja pomembno
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območje za širitev Luke, kar je v času, ko pristanišča prehajajo iz delavno v kapitalno
intenzivne oblike delovanja, pomembna konkurenčna prednost pristanišča. Poleg ugodnih
vplivov pa lastnosti fizičnega prostora predstavljajo na lokalni ravni tudi oviro, saj je
recimo oster reliefni prehod v notranjost celine omejevalni dejavnik razvoja prometnih
povezav, ki so pa za obstoj in razvoj Luke temeljnega pomena; majhna nosilnost tal na
območju luke onemogoča intenzivnejšo izrabo prostora, plitvo morje pa zahteva večji trud
za ohranjanje plovnih poti. Taka dvojnost v vplivu je vseskozi prisotna pri večini
dejavnikov. Izmed pomembnejših dejavnikov na lokalni ravni izstopajo še političnoupravni in okoljski dejavniki. Planiranje razvoja prostora je bistvenega pomena za razvoj
pristanišča. Na lokalni ravni prihaja, pri prostorskem planiranju, do pomembnega
ločevanja med pristojnostmi. Za planiranje na območju Luke je pristojna državna uprava,
medtem ko pa je okoliški prostor v pristojnosti lokalne samouprave (Mestne občine
Koper). To razhajanje lahko ogrozi kvaliteten razvoj Luke zaradi neusklajenega delovanja
obeh pristojnih planerskih služb (neusklajeno planiranje komunalne infrastrukture,
neusklajeno planiranje kontaktnih območij med Luko in okoliškim prostorom). Posledica
vpliva prostorskega planiranja (oziroma neustreznosti le-tega) je danes zatečeno stanje
stikov med Luko in drugimi rabami prostora (Škocjanski zatok, Ankaran, mesto Koper),
kar se kaže tudi v pretežno negativnem vplivu okoljskih dejavnikov na razvoj Luke. Skrb
za varovanje okolja pomembno omejuje delovanje Luke predvsem na območju obale
(varovanje morja) in na stiku Luke in Škocjanskega zatoka, kot varovanim območjem
narave, saj zahteva večje investicije v tehnologijo in predpostavlja prilagajanje razvoja
luke omejitvam okolja. Istočasno pa je ohranjanje „zdravega“ okolja pomemben cilj Luke,
preko katerega želi ohraniti pogoje, ki omogočajo njen obstoj. Gospodarski in prometni
dejavniki lokalne prostorske strukture v manjši meri določajo razvoj Luke Koper zaradi
omejenosti njihovih vplivov. Izmed prometnih dejavnikov ima na primer neustrezna
železniška povezava Luke z notranjostjo negativen vpliv na razvoj, vendar je to le del
širšega problema, ki ga ni moč rešiti samo na lokalni ravni, zato je ta dejavnik bolj
pomemben znotraj drugih prostorskih struktur. Podobno velja za gospodarske dejavnosti,
med katerimi izstopa turizem, kot izrazito omejevalni in konkurenčni dejavnik razvoja
Luke. Turistična usmerjenost obalnega območja Slovenije pa je tudi posledica dejavnikov
na drugih prostorskih ravneh.
S povečanjem prostorske ravni na regijsko raven (regija Južna Primorska) se razumljivo
zmanjša vpliv dejavnikov fizičnega prostora zaradi drugačne funkcije, ki jo ima prostor na
regionalni ravni. Regija predstavlja za Luko predvsem pomembno prometno in
gospodarsko območje (kar se odraža tudi na povečanem pomenu teh dveh skupin
dejavnikov). Po regiji potekajo glavne kopenske prometne povezave Luke z zaledjem,
hkrati se tukaj nahajajo tudi večji porabniki storitev Luke. Izmed pomembnejših
prometnih dejavnikov izstopata predvsem negativni vpliv pomanjkljive železniške
povezave med Luko in zaledjem (neizgrajen 2. tir proge Koper – Divača), ki ne omogoča
zadostno pretovorno sposobnost železnice in pomen prometnega položaja regije, kateri
botruje nastajanju pomembnejših pretovornih (multimodalnih) središč v zaledju Luke, s
čimer se še poveča njena konkurenčna prednost (v smislu prometne povezanosti) in hkrati
zmanjšajo finančni in okoljski stroški. Ponovno ima velik pomen tudi skupina političnoupravnih dejavnikov, kjer izstopata pomanjkanje institucije regije, kot vmesnega
administrativnega člena med državno in lokalno upravo in vloga regionalizma v okviru
EU, ki izdatno financira regionalni razvoj, kar je lahko za Luko pomembna priložnost za
izboljšanje – predvsem – prometne infrastrukture. Na regionalni ravni tudi nekoliko
naraste pomen skupine poselitvenih dejavnikov, z izstopajočim trendom negativnega
vzorca razvoja poselitve, ki povzroča slabšo starostno in izobrazbeno strukturo in hkrati,
pod vplivom povečane mobilnosti prebivalstva, vnaša neravnovesje v prostorsko strukturo
regije (koncentracija poselitve ob prometnicah, dnevne migracije).
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Za raven državne prostorske strukture je bilo dostopnih največ podatkov. Pri vseh
skupinah dejavnikov je opaziti porast v številu vplivov. Nekateri izmed teh vplivov so
sicer posredni (kot je najočitneje pri skupini dejavnikov fizičnega prostora, ki preko
vplivanja na druge sestavine prostorske strukture posredno vplivajo na razvoj Luke),
vendar vseeno pomembni. Na državni ravni posredni vpliv fizičnega prostora v povezavi
z gospodarskimi in političnimi dejavniki oblikuje pojem geostrateške lege države. Ugodna
geostrateška lega, kot usmerjevalka pretovora blaga, je odločilnega pomena za razvoj
Luke, torej so politični, gospodarski in dejavniki fizičnega prostora zelo pomembni
dejavniki razvoja Luke na državni ravni. Na državni ravni ima skupina politično-upravnih
dejavnikov poseben pomen, saj je planiranje razvoja Luke (bodisi prostorskega, bodisi
poslovnega preko lastniške strukture koncesionarja Luke Koper d.d., kakor tudi splošnega
prostorskega razvoja slovenske države) v domeni državne uprave. Izmed pomembnejših
dejavnikov v skupini izstopa prometna politika države, ki je po mnenju različnih avtorjev
preozko usmerjena v razvoj cestnega omrežja na račun zanemarjanja razvoja železniškega
prometa. V luči vključitve Slovenije v EU tak razvoj ne sledi temeljnim smernicam
razvoja Unije, kar lahko na daljši rok ogrozi tudi druge pomembne dejavnike, v prvi vrsti
vzpostavitev in razvoj transevropskih omrežij (TEN). Članstvo v EU prinaša pomembne
razvojne spodbude za celotno državo, za Luko so predvsem pomembne spremembe na
področju prometa (transevropski koridorji (TEN), „pomorske avtoceste“ (SSA)), na
gospodarstva (enotni trg, finančna sredstva iz različnih skladov, skupna valuta) ter
nenazadnje na političnem področju, kjer Slovenija pridobiva večjo mednarodno
prepoznavnost in s tem pripomore k povečevanju konkurenčnosti slovenskih podjetij (tudi
Luke Koper).
Na ravni evropske mezoregije oziroma na evropski ravni je zaradi pretežno
administrativno-formalne funkcije prostora največji pomen politično-upravnih
dejavnikov. Prostorska struktura te ravni predstavlja predvsem gravitacijsko območje
Luke, kar pomeni, da so najpomembnejši tisti dejavniki, ki oblikujejo prometno in
gospodarsko funkcijo prostora. Za Luko Koper je pomembno mednarodno sodelovanje na
področju prometa, gospodarstva in skrbi za okolje. Sredozemsko morje pridobiva na
pomenu v spremenjenih razmerah globalizacije, kar pomeni, da se pozornost evropske
skupnosti preusmerja s severnomorskih k sredozemskim pristaniščem. V povezavi s tem
ima Luka priložnost sodelovati z bližnjima pristaniščema v Trstu in Reki, s čimer bi lahko
oblikovali učinkovit sistem severnojadranskih luk, ki ne bi medsebojno tekmovale,
temveč sodelovale in s tem v največji meri izkoristile pozitivne spremembe na globalni
ravni. Sodelovanje držav članic EU in sosednjih držav na področju skrbi za okolje prinaša
pozitivne spremembe za Luko Koper, saj se novejši trendi usmerjajo k povečanju pomena
pristanišč in železnic kot protiutež naraščajočemu cestnemu prometu. Priložnost za Luko
se kaže predvsem v spodbudi za izboljšanje prometne povezanosti z zaledjem in s tem
povezano širitvijo gravitacijskega območja. Z gravitacijskim zaledjem pa so povezani
predvsem gospodarski dejavniki razvoja. Bližina držav brez lastnega izhoda na morje, ki
hkrati tvorijo območje najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi, odločilno vplivajo na
rast in razvoj Luke. Delež tranzita v strukturi pretovora Luke že presega 50%, kar pomeni,
da so tuji trgi zelo pomembni za obstoj in razvoj Luke. Prometno funkcijo prostora v
največji meri oblikuje sistem evropskih prometnih koridorjev, katerih naloga je notranje
povezati enotni trg in vzpostaviti učinkovit sistem prenosa dobrin. Sredstvo tega
povezovanja so nastajajoči prometni koridorji, ki povezujejo predvsem vstopne točke za
surovine, to so pristanišča. Preko ozemlja Slovenije potekata dva koridorja (V. in X.), kar
nakazuje pomen lege tega prostora, hkrati pa vpliva na razvoj celotnega prostora v
funkciji te prometne povezanosti. Luka Koper lahko največ pridobi s takim povezovanjem
in vzpostavi svoj pomen kot pomembno vhodno pristanišče za celotno Evropo. Seveda pa
tak cilj zahteva najprej izgradnjo potrebne infrastrukture, kar pa je za Luko zaradi
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nekaterih neprimernih odločitev, največja grožnja razvoju. Strokovna javnost že opozarja
na možnost „obvoza“ koridorjev, v primeru, da prometni razvoj Slovenije ne bi mogel
slediti potrebam evropskega povezovanja.
Dejavniki razvoja Luke Koper so mnogi in zelo raznoliki, kar je posledica
kompleksne povezanosti prostora in razvoja Luke. Ta kompleksnost v mnogih pogledih
otežuje prepoznavanje pomena posameznih dejavnikov, kljub temu pa je neizpodbitno
dejstvo, da poznavanje teh dejavnikov in njihovega pomena lahko ogromno pripomore k
kvalitetnejšemu razvoju Luke. Planiranje razvoja Luke Koper mora v prvi vrsti upoštevati
pomen prepogosto zanemarjenih dejavnikov, kot so poselitveni dejavniki in nekateri
dejavniki, ki izhajajo iz fizičnogeografskih značilnosti prostora. V analizirani literaturi je
namreč premajhen pomen pripisan vlogi, ki jo imajo npr. demografska struktura širšega
prostora, kot zaledje delovne sile za Luko; povezava med razvojem prometne
infrastrukture in poselitvijo. Slednja v trenutnem stanju razvoja vnaša neravnovesje v
prostorsko strukturo. Podcenjen je tudi pomen procesov spreminjanja okolja pod vplivom
globalnega segrevanja planeta, ki so v večini planov in strategij sicer omenjeni, ni jim pa
pripisana pomembnejša vloga oziroma niso pripravljeni odzivi. Na vseh ravneh je za
razvoj Luke še vedno najpomembnejši dejavnik razvoja prostorsko planiranje. Planiranje
kot urejanje prostora v smiselno organiziran sistem, ki omogoča vsem elementom
kvaliteten razvoj in stremi k odpravljanju konfliktov med različnimi rabami prostora.
Dosedanji vpliv prostorskega planiranja na Luko bi lahko bil boljši, kar se kaže v velikem
številu težav, s katerimi se srečuje pristanišče. Neurejen je stik Luke in drugih enot
prostora (Škocjanski zatok, Ankaran, mesto Koper), neurejena je prometna povezanost
Luke z zaledjem, razvoj prostora same Luke je stihijski in neracionalen, pomanjkanje
regionalne ravni planiranja zmanjšuje njegovo učinkovitost, neprimerna prometna
državna politika pa zmanjšuje ugodne vplive drugih dejavnikov razvoja. Pričakovati je, da
bo približevanje evropskim standardom na področju planiranja skupaj s pripravo
celovitega prostorskega akta, ki bo urejal prostorski razvoj Luke, pripomoglo k boljšemu
izkoristku možnosti prostora za razvoj Luke in bo v povezavi z ostalimi sektorji planiranja
pripomoglo k celovitemu razvoju celotnega prostora, katerega del je Luka Koper.

7. Summary
The Port of Koper covers different roles in different spatial structures, thus creating a
common point for these structures. It is a geographical element and factor at the same
time, influencing spatial processes on a local and larger scale while itself being influenced
by various processes. The importance of the port is resembled by the many scientific
researches, articles and publications analyzing the impact of port development on spatial
changes in the local and larger area. As stated the development of the port has brought
many changes in space, varying from different land use, demographic changes, migration
flows, economic growth and reorganization to the change in the political role of Slovenia
on an international level. Analysis of the port have so far been mainly directed toward
investigating the impact the port has on spatial development, less effort being directed to
understanding spatial factors that influence the development of the port itself. Most
researches in this field have concentrated on a single or few factors of development,
therefore presented just a portion of the complex influences spatial structures have on the
port. After a long period of relative stagnation, a new spatial development plan is being
prepared with the aim to thoroughly regulate the spatial aspect of port development. A
comprehensive research on the factors of development is of paramount importance in
order to achieve an effective and sustainable development of the port and surrounding
areas. The aim of this bachelor’s degree is to provide a systematic overview of the
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influences different spatial structures have on the development of the Port of Koper. A
hermeneutic approach is used in order to identify the major development factors in
available scientific publications and articles, relevant formal spatial plans and legislative
acts. The importance of such approach is in distinguishing relevant factors and in
critically value the awareness of spatial regulatory bodies on the role of such factors. The
main goal is to produce a matrix displaying how various spatial factors influence the
port’s development, posting such matrix as a reference base for the creation of a
development model for the Port of Koper. A four-dimensional spatial reference scale
(local, regional, national and European-mesoregional) has been chosen in order to
highlight the effects of scale on the factors and to allow a comparison of the factors’
effects on different scales, thus allowing for a distinction of global factors of development
(not influenced by spatial scale).
The local spatial structure, being physically the closest to the area of the port,
performs mainly a “container” function, in the sense that the prevalent effects originate
from the factors of the physical elements of space. The port has little or no mean of
shaping the influences of these factors therefore planning is forced to adapt and integrate
the everlasting effects of such factors. Among the factors of physical space the most
dominant influence derives from the morphologic aspect of space, providing for a large
area of leveled terrain adjacent to the port’s structures, which represents the main
spreading area for the port, thus presenting an important advantage for the port’s
development. At the same time the configuration of the coastal line presents an obstacle to
sustaining the required ship docks; low terrain weight-carrying capability requires an
extensive land use, subsequently diminishing the positive effect of available space. The
duality in effects on development is present with the most part of factors, which goes to
confirm the great complexity of port-space interactions. The local spatial structure
therefore presents a mainly physical spatial function, with other factors being less
important (or as such recognized in the analyzed literature), with the exception of
political-administrative factors. Spatial planning as a subgroup of factors among the
mentioned has had and still retains a very important role in the development of the Port of
Koper. Past inconsistencies in spatial organization have led to an incoherent development,
which has created important conflict points between the port and other land uses (namely
the protected area of nature Škocjanski zatok, the city of Koper, the tourism-oriented town
of Ankaran). This is partly the consequence of an incoherent planning jurisdiction system,
where the state regulates the area of the port, while the local municipality plans the
surrounding space. On a local spatial scale the greatest influence on spatial development
of the port is given by the factors of physical space and more importantly by the factors of
spatial planning.
With an increase in spatial scale, the regional level, a decrease of the effects of the
factors of physical space is expected. The Južna Primorska region represents mainly a
traffic and infrastructural functional space for the Port of Koper, thus the importance of
the infrastructural (namely traffic) factors augments. As a result of a larger scale,
economic factors tend to augment as well, given there are more enterprises requiring the
port’s services. The main development factor on a regional level is (remains) the
inadequate development of the railway system, with an old infrastructure, single-railed
connection from a major crossway in Divača to the Port of Koper, which disables an
effective growth in cargo management on the port’s side. Again the state of the railway
system is in part a consequence of the inexistence of a formal planning authority on a
regional level, which would be able to direct development impulses and resources onto
creating an adequate spatial structure that would allow for a quality development of the
Port of Koper together with other functions of the region.
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The national spatial structure is probably the most analyzed in terms of
interactions between space and the Port. It is expected, given the great influence the Port
has on a national scale and considering the fact, that formal planning of the development
of the port is decided by national planning bodies. The analysis show that the effect of all
the factors tends to increase on a national scale, the most affected being the economic,
political-administrative, infrastructural and factors of physical space. The Port of Koper is
an important generator of economic growth for the whole nation’s economy, which in
turn means that the national economy covers an important role in the port’s development.
The structure of the Port’s cargo transit, based on destination of the cargo, shows that
almost 50% of all incoming cargo is destined inside the national borders, while almost
90% of all exported goods produced by the Slovenian economy travels through the Port of
Koper. The infrastructural factors comprise the importance of the geostrategic location of
Slovenia, which is highlighted by the passing of two trans-European network corridors
(TEN V. and X.), presenting a remarkable possibility for the Port to become one of the
most important ports on the Mediterranean coast of Europe. Among the politicaladministrative factors the accession of the country to the EU, the liberalization of the
common market and the European funding system positively influence the development
of the port, while on the other hand the inadequate transport policy, slow response of
planning bodies to the changing global economy and lack of a clear and long-term
development strategy (which is ever changing, based on the current political option in
rule). The development factors on the national scale are probably the most important and
decisive, given the role the port has in the national economic and social development.
On the level of the southeastern European mesoregion (CADSES) the port of
Koper is mostly influenced by the political-administrative factors, given that the
predominant function of this spatial structure is that of an agglomeration of different
political and economical interests. The structure of the cargo by destination shows that the
main consumers of the services of the Port of Koper lie within this mesoregion. At the
same time the major antagonists of the Port of Koper (Trieste and Rijeka) share the same
gravitational background, which in the current state of concurrence between the ports
results in a irrational development on the part of ports and in an impossibility to compete
with the North Sea ports, even though many factors of competitiveness are on the side of
the Adriatic ports (such as distance to main markets, shorter distance to rising Asian
markets etc.). Some attempts have been undertaken in order to create a system of northAdriatic ports (NAPAN project), but to this day it hasn’t produced any mentionable
results. Environmental factors present an interesting potential for port development, since
the main planning guides of the EU (ESDP) predict an increase in the use of ports, which
are to replace ever-growing road traffic with a system of maritime “highways” and the
increase of short-sea shipping routes. Given the strategic location of Slovenia the idea
could be well incorporated into the planning of the port (it is already mentioned in the
plans of the company Luka Koper d.d.), but only under the premises that the railway
system gets developed accordingly.
Among the many analyzed factors some rule of effect has been observed. Some
factors tend to exhibit similar effects independently from the spatial scale, which deviates
from the inevitable correlation between space and factor’s effect. The most important
global factors of port’s development are the political-administrative factors, which retain
almost the same effects on all spatial scales. Unfortunately the effects are predominantly
negative, providing for more negative than positive effects. Another group of factors that
have a global impact are infrastructural factors, which is expected given the nature of the
port’s activity. These factors are to be specially considered in the preparation of
development plans, since their effect is the most predictable and subsequently shapeable.
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The presented factors, as well as their effects, are numerous and complex, which
goes to confirm the complexity of the interconnections between space and port’s
development. A concise and thorough analysis and presentation of spatial factors is
therefore impossible to say the least. The goal of this research was to present as many
factors as can be deducted from the existing literature and shed some light on the role
spatial structures have in the development of the Port of Koper. Undoubtedly spatial
factors have a key role in the shaping of the port’s future, therefore it is very important to
recognize how they are incorporated into the planning process. As has emerged from the
analysis some important factors like demographic trends, the influence of infrastructural
factors on demographic processes, such as concentration of settlements along main traffic
routes, are often omitted or understated in spatial plans, presenting the risk of an
incoherent spatial development. The influence of these factors should be studied more
thoroughly to identify possible responses in the planning of the port’s development. On
the other hand spatial planning emerges as the most important factor for the development
of the port throughout different spatial structures. Being the main regulator of an effective
and good-for-everybody spatial system, in the past and present, spatial planning has both
produced some important conflicts in development as well as allowed for the port to
develop into an important economic element. The major problems that arise from
planning are the inadequate placement of activities around the port (conflicts in land use),
the inefficient country’s infrastructural development (too much emphasis on road traffic, a
decline of railway transport), the erratic and irrational spatial organization within the port
(extensive land use). Hopefully in the future, with the preparation of a wholesome spatial
plan for the development of the port, many of the overlooked factors shall be integrated
and important problems shall be addressed in order to achieve a sustainable and smart
development not just for the port but for the larger area.
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Priloga 3: Preglednica 2: Največja evropska pristanišča po pretovorjenem blagu (Vir:
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Priloga 4: Karta 2: Razvojne osi Evrope (Vir: Rebernik, 2005).

Mesta/pristanišča
Praga
Bratislava
Budimpešta
Zagreb
Beograd
Dunaj

Koper
794 km
539 km
678 km
240 km
632 km
480 km

Hamburg
1.400 km
1.200 km
1.350 km
1.250 km
1.650 km
1.100 km

Roterdam
2.000 km
1.250 km
1.400 km
1.300 km
1.700 km
1.200 km

Antwerpen
1200 km
1000 km
1350 km
1300 km
1650 km
1100 km

Priloga 5: Preglednica 3: Cestne razdalje v km med nekaterimi evropskimi pristanišči in
glavnimi mesti nekaterih držav (Vir: CRP „Konkurenčnost...“, 2007).
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Priloga 6: Karta 3: Transevropski prometni koridorji v EU15 (Vir: ESDP, 1999).
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Priloga 7: Karta 4: Glavne in regionalne železniške proge v Sloveniji (Vir: Spletna stran
Slovenskih železnic, 2008).
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Priloga 8: Karta 5: Eno- in dvotirne proge v Sloveniji (Vir: Spletna stran Slovenskih
železnic, 2008).
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Priloga 9: Karta 6: Transevropski prometni koridorji v Sloveniji (Vir: Spletna stran
Slovenskih železnic, 2008).
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