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REVITALIZACIJA DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA V
DEKANIH
IZVLEČEK:
Diplomsko delo se ukvarja z degradiranim industrijskim območjem v Dekanih v Mestni
občini Koper. Namen diplomskega dela je omejiti degradirano območje, proučiti zaznavanje
prebivalcev o onesnaženosti okolja in podati predlog revitalizacije degradiranega območja. Pri
izdelavi diplomskega dela so uporabljeni obstoječa literatura, kartografski podatki, dostopna
poročila o vplivih na okolje in monitoringi o kakovosti različnih okoljskih sestavin; pri
proučevanju odnosa prebivalcev se diplomsko delo posluži razgovorov s predstavniki javnosti
in podjetij. Sprva ugotavlja, kako omejiti in določiti degradirano okolje in prikaže kakovost
stanja voda, zraka in prsti. Dalje prouči zaznavanje okoliških prebivalcev o onesnaženosti
njihovega okolja, spremembo zaznavanja skozi preteklost in njihov odnos do industrijskega
območja. Okoliški prebivalci in občina Koper želijo doseči ukinitev industrijske proizvodnje,
podjetja pa ne želijo vseh stroškov ukinitve proizvodnje kriti sama, zato je bodoča raba na tem
območju še neznana. Sedanji načrtovalci rabe prostora ne predvidevajo novih posegov, ker
končni izid spora še ni znan. Bistven prispevek diplomskega dela je končni predlog
revitalizacije proučevanega območja, ki se podreja načelom sonaravne rabe in trajnostnega
razvoja in sledi ciljem Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper.
KLJUČNE BESEDE: Koprsko Primorje, Dekani, varstvo okolja, degradacija, degradirano
industrijsko območje, revitalizacija, prenova
REVITALIZATION OF DEGRADED INDUSTRIAL AREA IN DEKANI
ABSTRACT:
The B.A. paper studies the degraded industrial area in Dekani in the Municipality of Koper.
The purpose of the paper is to define the extent of the degraded area, to study the people's
perception of the polluted environment and also to present a proposition of revitalization of
the degraded area. The paper thoroughly examined existing literature, cartographical data, and
accessible environmental impact statements and different environmental monitorings. In order
to analyze people’s perception of their environment several interviews with public
representatives were conducted. The paper initially assesses how to outline and define the
degraded area and exposes the quality of water, air and soil. Furthermore the paper studies the
people’s perception of the quality of their surrounding, the variations of the perception
through time and their attitude towards the industrial area. The inhabitants and the
Municipality of Koper want to achieve the abolishment of industrial production in the area,
but the industry does not want to cover all the expenses by itself, therefore the future land use
is still undetermined. The final outcome is unknown hence the current planners do not have
any pending projects that concern the area. Crucial contribution of the paper is the final
proposition of revitalization of the studied area, which subordinates to the principal of the
environmental friendly land use and sustainable development and follows the guidelines of
The Strategy of Spatial Development of the Municipality of Koper.
KEY WORDS: Koprsko Primorje, Dekani, environmental protection, degradation, degraded
industrial area, revitalization, renovation
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1. UVOD
Glavnina okoljsko problematične industrije v Mestni občini Koper se nahaja v Dekanih.
Glede na raziskovalno nalogo Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper za leto 2006 je
eden izmed najbolj problematičnih onesnaževalcev podjetje Kemiplas, saj proizvede največjo
količino odpadnih voda na leto, največje letne količine ogljikovega monoksida, organskih
spojin in žveplovih oksidov. Poleg tega se del odpadnih voda izteka neposredno v reko
Rižano preko obrobnega kanala. Celanese Polisinteza nima čistilne naprave za zrak, kljub
temu da je podjetje vir emisij vinilacetata, hlapnih organskih spojin in prahu. Po Katastru
onesnaževalcev v Mestni občini Koper (2004) sta Celanese Polisinteza in Kemiplas vir
manjšega tveganja za okolje v občini. Skupno gledano je tako industrijsko območje v Dekanih
najbolj problematično v občini z vidika onesnaževanja ozračja, površinskih voda in s tem
posledično tudi morja in prsti.
Kemična industrija na tem območju za nadaljnji kvalitativni razvoj ni več primerna. Za
območje je potrebno najti novo usmeritev, zato da ga okoliški prebivalci sprejmejo kot del
svoje bližnje okolice, ga uporabljajo in imajo od njega koristi in ga ne izključujejo iz svojega
vsakdana ter v njem ne vidijo zgolj problema, ki ga je potrebno odstraniti. Nove dejavnosti pa
ne smejo biti odvisne od mesta Koper, potrebovati morajo dober dostop, ne smejo
onesnaževati okolja in morajo obenem prinašati ekonomske ali socialne koristi za okoliško
prebivalstvo.
1.1

NAMENI

Nameni diplomskega dela so:
• določiti širše degradirano območje, ki je pod vplivom okoljskih pritiskov industrije v
Dekanih,
• uporabiti strokovna merila za proučitev stopnje in obsega degradacije,
• ovrednotiti opravljene meritve količine onesnažil,
• prostorsko omejiti vplive onesnaževanja ozračja, prsti in površinskih voda,
• proučiti, kakšno je zaznavanje onesnaževanja s strani okoliških prebivalcev in to
primerjati z dejanskim stanjem onesanženosti,
• oceniti, koliko lahko percepcija okoliških prebivalcev prepreči oziroma zavre razvoj,
• s SWOT analizo ugotoviti, katere so prednosti in slabosti obravnavanega območja in
• podati predlog revitalizacije degradiranega industrijskega območja.
Diplomsko delo v predlogu revitalizacije degradiranega območja podaja dejavnosti, ki bi bile
skladne z obstoječim stanjem in infrastrukturo, ne bi prekomerno obremenjevale okolja in bi
omogočile razvoj dejavnosti, ki bi bile skladne z nosilnostjo okolja. Podaja in obrazloži
konkretne predloge za ponovno rabo prostora, od koder bi se izselila kemična in druga
okoljsko problematična industrija in na prostor gleda z vidika dolgotrajne neobremenjujoče
rabe prostora, ki ne bo zavirala ekonomskega in socialnega razvoja in hkrati ne bo izvajala
nedopustnega onesnaževanja in izkoriščanja prostora. Diplomsko delo zagovarja trajnostno
rabo prostora in išče ravnotežje med ekonomskim razvojem, socialnim blagostanjem in
kvalitetnim, neonesnaženim življenjskim okoljem.
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DELOVNI HIPOTEZI

Diplomsko delo preverja nasledji hipotezi:
• obseg območja, do koder fizično segajo negativni vplivi je relativno manjši glede na
obseg območja, do koder segajo negativni vplivi glede na zaznavanje okoliškega
prebivalstva,
• negativna percepcija, ki je povezana s kemično industrijo, je zavirala razvoj
neindustrijskih dejavnosti in bo v prihodnosti imela še vedno velik vpliv.
1.3

CILJI

Končni cilj diplomskega dela je celostna predstavitev negativnih vplivov onesnaževanja
okolja (kakšni so ti vplivi količinsko, do kam segajo, kako jih dojemajo okoliški prebivalci) in
predstavitev konkretnih predlogov o tem, kakšne dejavnosti bi lahko zamenjale dosedanjo
industrijo v Dekanih. Če se bo Mestna občina Koper odločila, da bo industrijo izselila iz
omenjenega naselja, ji bo diplomsko delo lahko služilo kot osnova, na katerem bo gradila
bodoči razvoj.
1.4

METODE

V diplomskem delu je uporabljen regionalnogeografski raziskovalni pristop, katerega osnovni
namen je sintezno proučevanje pokrajinotvornih sestavin in povezav v antropogeno
preoblikovani pokrajini. Pri proučevanju degradacije geografskega okolja se uporablja
prilagojen in funkcijsko zasnovan regionalnogeografski metodološki pristop, ki lahko vsebuje
različne vsebine (fizičnogeografske, termodinamične, socialno-ekološke, pokrajinskoekološke...) (Plut, 2004). Diplomsko delo tako sprva predstavi vzroke za degradacijo in
posledice le-te, nato pa s pomočjo socialnogeografskega metodološkega pristopa predstavi
dojemanje in odzivnost okoliških prebivalcev na onesnaženost okolja.
Shema 1: Prilagojen DPSIR model.
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Diplomsko delo temelji na integralnem geografskem modelu proučevanja degradacije okolja,
ki je zasnovan na DPSIR (D – driving forces, P – pressures, S – state, I – impacts, R –
responses) modelu, ki upošteva prepletenost in povezovanje različnih sestavin okolja in
dejavnikov v tem okolju. Razvila ga je Evropska agencija za okolje in razlaga vzorčno
povezanost okoljskih sestavin. Obremenitve sestavin okolja povzročajo gospodarske
dejavnosti, sestavine pa se v odvisnosti od samočistilnih in regeneracijskih sposobnosti
odzivajo na pritiske in rezultat teh procesov je stanje okolja. Zaradi specifičnosti tematike
diplomskega dela je uporabljen model preoblikovan. V osnovnem modelu se proučuje
pritiske, dejavnike, vplive, stanje in odzive ločeno za vsako okoljsko sestavino (prst, vode,
zrak), gonilne sile so kmetijstvo, industrija, promet, poselitev... V prilagojenem uporabljenem
modelu (preglednica 1, shema 1) pa je proučevan le en dejavnik oz. ena gonilna sila
(industrija), ki vpliva na različne okoljske sestavine. Območje proučevanja je bilo izbrano po
funkcijskem kriteriju glede na dominantno gospodarsko dejavnost (Špes, 1978) – industrijo,
zato se diplomsko delo osredotoči na pritiske industrije na zrak, vodo in prst. Opazovani
pritiski vplivajo na kakovost posamezne okoljske sestavine, ki zato izkazuje določeno stanje
zaradi katerih med prebivalci prihaja do različnih odzivov.
Preglednica 1: Integralni geografski model raziskovanja vplivov industrije na glavne sestavine okolja.

INDUSTRIJA
zrak

pritiski

vplivi kakovosti

stanje

odzivi

emisije SO×
emisije NOx
emisije C oksidov
emisije TOC

ogroženost dihal
očesne bolezni
rakava obolenja

neprijetne vonjave
vsebnost BTX
hrup
elektromagnetno
sevanje

ČN - pralci plinov
obveščanje javnosti
opuščanje
proizvodnje

pogin rib
zastrupljanje
obrečne vegetacije
kakovost pitne vode

vsebnost težkih kovin
biološka ocena
kakovosti
kemijsko stanje vode
BPK

ČN
čiščenje rečne struge

ostale emisije

vode

poraba vode
neposredni izpusti
odpadne vode

racionalnejša poraba

KPK

prst

pozidanost
nekontrolirani
izlivi
nekontrolirani
izpusti
izpiranje snovi iz
zraka
skladiščenje
odpadkov

"kemični sneg"
zmanjšanje
rodovitnosti
zastrupljeni pridelki

vsebnost težkih kovin
kemijska degradacija
prsti
zmanjšana biotična
aktivnost

odvažanje odpadkov

Vir: Plut, 2004.

Metode dela uporabljene pri diplomskem delu so standardne metode geografskega
proučevanja: zbiranje in pregledovanje literature, pridobivanje podatkov že opravljenih
meritev in podatkov o stopnji degradiranosti naravnega okolja in ovrednotenje pridobljenega
gradiva. Pomembna metoda je terensko delo, ki vključuje opazovanje degradiranosti
naravnega okolja, fotografiranje in pridobivanje informacij od okoliškega prebivalstva.
Pogovor s prizadetimi prebivalci in s predstavniki podjetij je zastavljen v obliki
razgovora/intervjuja. Kabinetno delo zajema uporabo geografskih informacijskih sistemov in
obsega delo z digitalnimi fotografijami, delo z digitalnim modelom reliefa in izdelavo kart s
pomočjo kartografskega gradiva.
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2. DOSEDANJE PROUČEVANJE IN TERMINOLOGIJA
V naslovu diplomskega dela sta izpostavljena dva termina: degradacija in revitalizacija,
katerih razlaga je po terminoloških slovarjih in leksikonih sledeča:
• degradacija je v ekonomskem smislu zmanjšanje vrednosti ali iznosa. Okoljska
degradacija je tako stanje okolja, ko je le-to toliko preoblikovano, da je manj
produktivno oziroma je manj vredno od pričakovanega stanja (Grafton, 2001).
Geografska terminologija degradacijo okolja označuje kot zmanjševanje kakovosti
naravnega ali antropogenega okolja zaradi onesnaževanja, preobremenjevanja s
škodljivimi snovmi (Geografski terminološki slovar, 2005). S tako razlago termina se
strinja tudi Lah, ki pri definiciji degradacije okolja poudari poslabšanje lastnosti okolja
in ravnotežja pojavov, tudi glede dostopnosti, bivalnih, delovnih ali življenjskih
pogojev (Lah, 1995). V literaturi se pojavlja tudi termin razvrednotenje, ki se lahko
razume kot slovenska različica besede degradacija, a ima vseeno svojo razlago. Lah
razvrednotenje okolja pojmuje kot bistveno poslabšanje vrednot okolja z
onesnaževanjem, izkoriščanjem dobrin ali s spremembo naravnega ravnotežja, zaradi
česar se tudi zmanjšuje samočistilna, nevtralizacijska in regeneracijska moč okolja
(Lah, 1995). Tako poškodovano okolje lahko koristimo šele po sanaciji in rekultivaciji
(Plut, 1987). Lah v kasnejšo razlago degradacije okolja vključi razvrednotenje okolja,
s čimer termina združi v skupno celoto. Ob degradaciji oziroma razvrednotenju okolja
tako prihaja do slabšanja kakovosti okolja in rušenja ravnotežja pojavov v njem, kar se
kaže zlasti v zmanjšanju biotske raznovrstnosti, naravnih virov in splošnem slabšanju
življenjskih razmer (Lah, 2002);
• revitalizacija pomeni oživitev, ponovno vrnitev življenja v okolje (Lah, 1995), tudi
ponovno vrnitev ekološkega ravnotežja v okolje, ko prihaja do funkcionalne obnove
(Lah, 2002). Po geografski terminologiji revitalizacijo okolja predstavlja ravnanje, s
katerim se določeno življenjsko okolje obnovi in se v njem znova vzpostavi ekološko
ravnovesje (Geografski terminološki slovar, 2005).
O degradiranih območjih v Sloveniji ni veliko literature. Z degradiranimi urbanimi območji v
Sloveniji se je ukvarjal Janez Koželj (Koželj, 1998), Klemen Klinar (Klinar, 2007) pa je v
diplomskem delu obravnaval degradirane površine v občini Jesenice. Koželj razlaga, da je
razvrednotenje urbanega območja enako procesu zmanjševanja vrednosti zemljišča, stavb in
naprav na njem od višjega k nižjemu stanju uporabnosti, ki lahko vodi tudi do opustitve
predhodne aktivne rabe, ko jo je še mogoče obnoviti ali nadomestiti z drugo. Skrajna stopnja
tega procesa je stanje, ko je urbano območje tako iztrošeno in poškodovano, da na njem ni več
mogoče vzpostaviti nobene ponovne rabe ali dejavnosti brez zahtevne regeneracije, obširne
sanacije oziroma celostne rekonstrukcije območja. Nadalje Koželj pravi, da se uporabna
vrednost ne obravnava zgolj v razmerju do predhodnih stanj, saj o degradaciji lahko govorimo
tudi tedaj, če obstoječe stanje okolja ni v skladu s pričakovanim stanjem oziroma se ne razvija
proti njem. Ocena degradacije izhaja iz ocene neizkoriščenih razvojnih potencialov in
primerjalnih prednosti določenega območja. Degradacija je načeloma le začasen, časovno
omejen in prehoden pojav (Koželj, 1998).
Degradacija geografskega okolja je po geografskem pojmovanju preobrazba okolja s
porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja oziroma preseganja
samočistilnih sposobnosti okolja in njegovih sestavin. Tako je degradacija le ena izmed
razvojnih oblik preobrazbe okolja. V širšem pomenu degradacija geografskega okolja obsega:
• onesnaženost bivalnega okolja oz. naravnih sestavin (voda, zrak, prst...),
• izčrpavanje naravnih virov,
• antropogene spremembe biokemičnega kroženja elementov in snovi in nastajanje
novih krogotokov umetnih snovi,
4
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• porušenje naravnega ravnovesja in zmanjševanje sposobnosti ekosistemov za
opravljanje okoljskih storitev,
• razvrednotenje naravnih in kulturnih pokrajin (Plut, 2004).
Po Plutu je tako onesnaženo okolje oblika degradacije s stopnjo obremenjevanja, ki presega
samočistilne sposobnosti in je nevarna za obstoj živih bitij. Degradacija se kaže v stopnji in
obsegu onesnaženosti naravnih sestavin okolja, ki povzroča neugodne posledice za porabnike
prostora, iz česar sledi, da je bolj onesnaženo okolje močneje degradirano. Dokler so
samočistilne in regeneracijske sposobnosti okolja na višji stopnji kot onesnaževanje z
različnimi škodljivimi snovmi, še ne prihaja do degradacije oziroma razvrednotenja okolja
(Plut, 2004).
Klinar je v diplomskem delu pretresel vidike različnih strok o definiciji degradacije, glavni
poudarki, ki se nanašajo na proučevano območje so:
• povezanost vrednostnega sistema in določenega časovnega trenutka vpliva na
opredeljevanje degradacije, saj današnji vrednostni sistem v primerjavi, s tistim izpred
nekaj desetletij, namenja večjo pozornost kakovosti življenjskega okolja, neokrnjeni
naravi, zdravemu življenju ipd. in tako postavlja višja merila za opredeljevanje
degradiranih območij (Klinar po Hudoklin, 2007);
• okoljska degradacija je porušenje naravnega ravnovesja v okolju zaradi prekomernega
obremenjevanja ali oziroma in zmanjšanja samočistilnih sposobnosti okolja in
njegovih sestavin (Klinar po Plut, 2007);
• pri razlaganju pojmov degradacija in degradirano območje prihaja do subjektivnosti
strokovnih presoj, a v vsakem primeru se med degradirana območja uvršča proces
zmanjšanja bivanjske vrednosti okolja in poškodovanja kakovosti okolja, kamor sodijo
različne oblike kemijskih onesnaževanj in vidno moteče spremembe v prostoru
(sprememba naravnega reliefa, vidno izpostavljeni objekti...) (Klinar po Plut, 2007);
• najbolj problematična so območja in površine, ki so degradirane zaradi preteklih
posegov človeka v okolje in nimajo izdelanega sanacijskega programa in predstavljajo
breme predvsem zaradi velikih stroškov sanacije (Klinar po Hudoklin, 2007).
Trenutno v Sloveniji ne obstaja splošno sprejeta tipologija degradiranih območij, kjer bi bile
določene definicije pojava in kjer bi bile degradirane površine razdeljene v skupine. Plut
(Plut, 2004) govori o treh tipih degradiranih območij, ki so potrebni sanacije:
• stara industrijska, rudarska območja: v to skupino uvršča opuščena industrijska,
premogovna in druga zemljišča, potrebna okoljske sanacije in razvojne prenove,
• propadajoča mestna območja: prihaja do izčrpavanja območij v središču večjih mest v
številnih oblikah, kot so opuščanje starih industrijskih panog, propadanje mestnega
okolja, ki ga povzroča zlasti hrup, onesnaževanje okolja in prometni zastoji in
• agrarno, turistično in suburbanizacijsko intenzivna ruralna območja: prihaja do
poškodb okolja zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje, posebno zaradi uporabe
mineralnih gnojil in ostankov nitratov, prekomernih pritiskov turizma in rekreacije in
stihijskega širjenja urbanizacije na podeželje.
Proučevano območje v Dekanih po tej definicij sodi v prvo skupino, saj območje ni del
mestnega naselja, poleg tega pa že prihaja do postopnega opuščanja industrijskih dejavnosti
na določenih delih območja. Koželj (Koželj, 1998) je razdelil le degradirana urbana območja
na osnovne tipe, in sicer: industrijska območja, pristaniška območja in območja železnice,
rudarska območja, vojaška območja, sive cone, stanovanjska območja, predmestja in stara
mestna jedra. Degradirana industrijska območja tako obravnava le znotraj urbanih območij,
kar pa preučevano območje v Dekanih ni, saj je od najbližjega mestnega naselja oddaljeno več
kot pet kilometrov in fizično ločeno od le-tega z obdelovalnimi in nepozidanimi površinami.
Koželj opredeli različna merila za ugotavljanje degradiranih urbanih območij, ki so merljiva
in nemerljiva. Razdeli jih na količinska (ekonomska, ekološka, funkcionalna in fizična merila)
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in kakovostna (oblikovna, urbanistična in socialna merila) merila, vendar jim ne določi
številčnih oziroma opisnih vrednosti, saj so le-te odvisne od časa ocenjevanja, vrednostnega
sistema in subjektivnosti ocenjevalca (Koželj, 1998).
Azra Kajan je v diplomskem delu (Kajan, 2003) proučevala vpliv Kemiplasa na onesnaženost
okolja Dekanov in na onesnaževanje različnih sestavin okolja. Izvedla je tudi anketo med
prebivalci Dekanov o stanju okolja in Kemiplasu kot viru onesnaževanja.
3. INDUSTRIJSKO OBMOČJE V DEKANIH
Proučevano območje je v Mestni občini Koper, pod Tinjanom (374 m nad. v.) na aluvialni
ravnici reke Rižane, med avtocestno povezavo Koper-Ljubljana na severu, reko Rižano na
zahodu in naseljem Dekani na vzhodu; proti jugu meji na kmetijska zemljišča. Različne
geografske regionalizacije območje uvrščajo v flišne dele Koprskega primorja, in sicer:
• Melikova regionalizacija (med letoma 1954 in 1960) območje umešča v Šavrinsko
flišno obrežje, ki se nahaja znotraj Obrežja Tržaškega zaliva, ki je del Koprskega
Primorja, ki spada v makroregijo Slovensko Primorje;
• po Ilešičevi regionalizaciji (1958) območje sodi v Koprsko (Šavrinsko) Primorje, ki je
ena izmed mezoregij v Pravih primorskih pokrajinah (Pravih submediteranskih
pokrajinah). Slednja skupaj s Submediteransko-subalpskimi in Submediteranskosubdinarskimi
pokrajinami
sestavlja
makroregijo
Primorske
pokrajine
(Submediteranske pokrajine);
• glede na Gamsovo regionalizacijo (1983) je območje v Koprskem Primorju, ki se
nahaja znotraj Flišnih regij, katere skupaj s Kraško regijo tvorijo makroregijo Primorje
ali Submediteranska Slovenija in
• nova naravnogeografska regionalizacija Slovenije (M. Gabrovec, M. Orožen-Adamič,
M. Pavšek, D. Perko, M. Topole, D. Kladnik, 1996) območje uvršča v Mediteransko
makroregijo, bolj podrobno v submakroregijo Mediteranski flišni nizki griči in nato v
mezoregijo Koprska brda (Perko, 1998).
Opredelitev industrijskega območja ne izhaja iz prostorskih planov občine, ampak iz
dejanskega stanja v naravi. Industrijsko območje je tako v diplomskem delu opredeljeno glede
na lokacijo industrijskih obratov, skladišč in ostalih objektov povezanih z industrijsko
proizvodnjo. Pojem industrija zajema vse dejavnosti, ki so po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, 2, 20002) uvrščene v rudarstvo, predelovalne dejavnosti in oskrbo
z elektriko. Na obravnavanem območju se nahajajo naslednja podjetja, ki spadajo med
predelovalne dejavnosti in so zato predmet obravnave diplomskega dela: Boni d.o.o.,
Celanese Polisinteza d.o.o., Deterchem d.o.o., Kemiplas d.o.o., Koples d.o.o. in Lama d.d.
Izmed naštetih podjetij so zavezanci za izvajanje rednih monitoringov emisij, o katerih morajo
redno poročati Ministrstvu za okolje in prostor naslednja podjetja: Celanese Polisinteza,
Kemiplas in Lama, zato je podatke o emisijah teh podjetij možno dobiti, ostalim trem
podjetjem pa monitoringov ni potrebno izvajati.
Na obravnavanem območju se nahajajo:
a) industrijske dejavnosti:
• Boni: proizvodnja toaletnega papirja in trgovina, podjetje je v stečaju;
• Celanese Polisinteza: proizvodnja sintetičnih disperzij, ima 25 zaposlenih, v začetku
aprila 2008 je inšpektor za okolje ustavil proizvodnjo;
• Deterchem: proizvodnja in trgovina s čistili in kemičnimi izdelki z enim zaposlenim;
• Kemiplas: kemična industrija in trgovina, proizvaja termoplastične proizvode,
disperzije , lepila in predforme, ima 92 zaposlenih, začetki podjetja segajo v leto 1959;
• Koples: dejavnost spada med žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
6
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• Lama: podjetje se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo sistemov za pohištvo,
orodij in sistemov za avtomatizacijo ter komponent za avtomobilsko industrijo, ima
420 zaposlenih, začetki podjetja segajo v leto 1953;
b) druge dejavnosti:
• Rokava: betonarna in betonski izdelki, podjetje ima 20 zaposlenih;
• Brič: restavracija, vinoteka – vinotoč;
• Ljubljanske mlekarne in Mercator imajo tukaj skladišča in
• Dodič Oskar s.p.: avtoprevozništvo.
Karta 1: Podjetja na obravnavanem območju.

Avtorica: Santina Lavrič, 2008. Vir: MOK, 2008.

4. STANJE OKOLJSKIH SESTAVIN
Uporabljen integralni geografski model proučevanja degradacije okolja obravnava pritiske, ki
jih povzroča industrija na različne pokrajinotvorne sestavine in stanje le-teh. Omenjeni
pritiski in stanje so v nadaljevanju ovrednoteni s pomočjo podatkov obratovalnih
monitoringov podjetij in monitoringov o stanju okolja in onesnaževanju okolja. Zakon o
varstvu okolja določa, da mora povzročitelj obremenitve pri opravljanju svoje dejavnosti
zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (obratovalni monitoring) (Uradni
list RS, 41, 2004). Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, 31, 2007), Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 47, 2005) in Pravilniku o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, 84, 1998) so zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov podjetja
Kemiplas, Celanese Polisinteza in Lama. Ostala podjetja niso zavezanci za izvajanje
obratovalnih monitoringov po omenjenih uredbah, zato so podatki o količini izpuščenih
onesnažil v okolje s strani industrije v Dekanih skromni. V nadaljevanju so predstavljeni in
analizirani podatki, ki so jih za potrebe diplomskega dela posredovali: podjetje Lama Dekani,
7
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krajevna skupnost Dekani, Mestna občina Koper. Analizirani so tudi podatki, ki so javno
dostopni na spletnih straneh Agencije RS za okolje v vsebinskih sklopih vode, zrak, prst,
hrup, sevanja in odpadki.
4.1

VODE

Mimo obravnavanega območja teče reka Rižana in do leta 2002 so na celotnem toku obstajala
tri merilna mesta, kjer je Agencija RS za okolje opravljala meritve kakovosti vodotoka za
potrebe monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji. Merilna mesta so bila
izbrana na izviru, pod Dekani in v Bertokih, slednje od leta 2003 v monitoringih kakovosti
površinskih vodotokov ni več zavedeno. Na izviru Rižane se kakovost vode meri v zajetju
Rižanskega vodovoda, merilno mesto pod Dekani se nahaja 300 m pod izlivom iz kanala, ki
priteče iz tovarne Kemiplas, v neposredni bližini so obdelovalne površine. Merilna postaja
Bertoki je bila postavljena na Rižanskem razbremenilniku, ki se je od glavnega toka reke
Rižane odcepil pred industrijsko cono in je izkazovala referenčne vrednosti. Izvajalci
monitoringa kakovosti površinskih vodotokov odvzete vzorce fizikalno, kemijsko,
saprobiološko in bakteriološko analizirajo. S pomočjo opravljenih analiz se na podlagi
izračuna letne povprečne vrednosti parametrov določa ocena kemijskega stanja, glede na
izvedene saprobiološke analize pa ocena biološke kakovosti vodotokov (Monitoring kakovosti
površinskih..., 2005).
4.1.1 Ocena kemijskega stanja reke Rižane
»Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če:
• na merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov ni večja od mejne
vrednosti, ki je za ta parameter določena v Uredbi o kemijskem stanju površinskih
voda,
• časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti nobenega od parametrov iz prednostnega
seznama nevarnih snovi, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, nima trenda
naraščanja v obdobju zadnjih petih let« (Monitoring kakovosti površinskih..., 2005).
Ocena kemijskega stanja reke Rižane v obdobju 2000-2005:
• merilna postaja na izviru je imela v letih 2002, 2003, 2004 in 2005 oceno dobro,
• merilna postaja pod Dekani je imela leta 2002 slabo, v obdobju 2003-2005 pa dobro
oceno,
• merilna postaja v Bertokih je imela leta 2003 oceno dobro (Monitoringi kakovosti
površinskih ..., 2000 do 2005).
4.1.2 Biološka ocena kakovosti reke Rižane
Iz grafikona 1 in iz preglednice 2 je razvidno, da je med letoma 1995 in 2005 merilno mesto
na izviru skoraj vsako leto izkazovalo izboljšano biološko oceno kakovosti (razen leta 1996,
ko je bila ocena za malenkost nižja in leta 2003 in 2004, ko sta bili oceni enaki). Največja
razlika v biološki oceni kakovosti med obema merilnima mestoma je bila leta 2001, sledijo pa
leta 1997, 1999 in 2000. Biološka ocena kakovosti se poda glede na izvedene saprobiološke
analize, ki temeljijo na izračunu vrednosti saprobnega indeksa življenjske združbe, ki s
slabšanjem življenjskih pogojev narašča od 1 proti 4. Če je vrednost saprobnega indeksa 1, se
vodno telo uvrsti v 1. kakovostni razred in je neobremenjen do zelo malo obremenjen
(Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji, 2005). Iz tega sledi, da je vodno
telo na merilnem mestu pod Dekani bolj obremenjeno, leta 2001 celo za en razred, kot na
merilnem mestu na izviru. Tako stanje je posledica skupnega vpliva neposrednega izpusta
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dela odpadnih voda v reko Rižano s strani podjetja Kemiplas in izpiranja organskih in
mineralnih gnojil in pesticidov z obdelovalnih površin (Poročilo o stanju okolja v MOK,
2006).
Preglednica 2: Biološka ocena kakovosti na merilnih mestih na reki Rižani v obdobju 1995-2005.

leto

izvir
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2
2-3
2-(3)
2
2
2
1-2
2
2-(3)
1-2
1-2

pod Dekani
2-3
(2)-3
3-4
(2)-3
3
3
2-(3)
(2)-3
2-(3)
1-2
2

Vir: Monitoringi kakovosti površinskih..., 2000 do 2005.

Iz grafikona 1 in preglednice 2 je opazen trend izboljševanja biološke ocene kakovosti na
obeh merilnih mestih in veliko izboljšanje na merilnem mestu pod Dekani (za poldrugo
polovico razreda). Do izboljšanja je prišlo, ker je podjetje Celanese Polisinteza leta 2000
uredilo svoj iztok odpadnih voda tako, da se odpadne vode niso več neposredno iztekale v
Rižano, ampak so se odpadne vode priključile na kanalizacijsko omrežje. Poleg tega je
podjetje Kemiplas leta 2002 zmanjšalo proizvodnjo anhidrida ftalne kisline in leta 2004
ukinilo proizvodnjo mehčal, s čimer je zmanjšalo tudi količino odpadnih voda.
Grafikon 1: Biološka ocena kakovosti na merilnih mestih na reki Rižani v obdobju 1995-2005.

Vir: Monitoringi kakovosti površinskih..., 2000 do 2005.

4.1.3 Meritve posameznih parametrov
V preglednici 3 so prikazane izmerjene povišane vsebnosti posameznih parametrov
(maksimalne izmerjene vrednosti), ki so zavedene v Monitoringih kakovosti površinskih
vodotokov v Sloveniji (spletna stran ARSO, 2008). Iz preglednice je opazno, da se povišane
vsebnosti bolj pogosto pojavljajo na merilnem mestu pod Dekani kot na merilnem mestu na
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izviru. Od leta 2003 naprej je vedno manj izmerjenih povišanih vrednosti fenolnih snovi,
mineralnih olj in detergentov, biokemijska potreba po kisiku je zadovoljiva. Stalen problem
so AOX-i (adsorbirani organski halogeni), ki se jih v Evropski uniji rutinsko meri in
predstavljajo skupno vsebnost različnih halogenov (fluor, klor, brom, jod...). Biokemijska
potreba po kisiku (BPK) je osnova za oceno obremenitve z organskimi odplakami in kemijska
potreba po kisiku (KPK) je osnova za oceno obremenitve z anorganskimi odplakami. BPK je
bila znatno presežena na merilnem mestu pod Dekani leta 2001 in 2002, KPK pa je imela
izredno visoke vrednosti leta 2000 in tudi 2002, v zadnjih letih pa sta oba parametra pod
omembe vredno vrednostjo. Do izboljšanja je prišlo zaradi že omenjenih razlogov.
Preglednica 3: Izmerjene povišane vsebnosti posameznih parametrov.

merilno
mesto

leto

BPK KPK fenolne mineralna
snovi
olja
mg mg
O2/l C2/l
μg/l
mg/l

detergenti
mg/l

Cr

Ni

Hg

mg/kg* mg/kg* mg/kg*

AOX
μg
Cl/l

referenčna
vrednost
izvir
2000

7

10

0,01

0,01

0,1

50

50

0,05

5

/

27

/

0,172

/

150

65

/

/

2001

/

/

/

/

/

/

55

0,098

/

2002

/

6

/

/

/

2003

/

/

/

/

/

2004

/

/

/

/

/

2005

/

/

/

/

/

2000 6,7

526

0,011

0,182

/

160

84

0,094

/

2001 34,3

70

0,012

0,079

0,54

/

51

/

11

2002 36,9 123

0,024

0,871

0,25

pod
Dekani

2003

/

20

/

/

/

2004

/

/

/

/

/

2005

/

8

/

0,012

/

/
/

ni podatka

/
9

10
ni podatka

7
8
17

* koncentracija v sedimentu
/ niso bile izmerjen povišane vsebnosti parametrov
Vir: Monitoringi kakovosti površinskih..., 2000 do 2005.

4.1.4 Poraba vode
V preglednici 4 so predstavljeni podatki o letni porabi vode v izbranih podjetjih, ki so
sodelovala pri projektu Okoljski pregled podjetij v Mestni občini Koper, ki ga je izvedlo
podjetje Oikos v letu 2006. Podjetje Deterchem je najmanjše izmed naštetih podjetij in kljub
temu, da ni posredovalo podatka o letni količini porabljene vode, iz tega je moč sklepati, da je
poraba vode manjša kot v ostalih podjetjih. Največji porabnik vode na obravnavanem
območju je tako podjetje Kemiplas, ki ima kar šestkrat večjo porabo vode kot Lama in
šestnajstkrat večjo porabo kot Celanese Polisinteza. Slednje je najbolj potratni porabnik vode,
saj ima podjetje ocenjeno letno izgubo vode 2.900 m³, do katere prihaja zaradi loma cevi, ki je
posledica posedanja terena. Vode najbolj obremenjuje podjetje Kemiplas, tako količinsko kot
tudi kakovostno, saj del svojih odpadnih voda izpuščajo neposredno v vodotok, brez
predhodnega čiščenja. Ostala podjetja svoje odpadne vode izpuščajo v kanalizacijo.
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Preglednica 4: Letna poraba vode in letna količina odpadnih voda.

podjetje
Celanese Polisinteza
Deterchem
Kemiplas
Lama

poraba vode
odpadne vode m³/leto
m³/leto
sanitarne
industrijske
hladilne
10.800
400
3.100
zaprt sistem
ni podatka
ni podatka
ni podatka
5
178.000
3.500
62.200
3.200
26.600 ni podatka
ni podatka
ni podatka

Vir: Okoljski pregled podjetij v MOK, 2006.

4.2

ZRAK

Agencija RS za okolje opravlja meritve kakovosti zraka z avtomatsko merilno mrežo
onesnaženosti zraka, ki pa ne zajema lokacije v neposredni bližini obravnavanega območja.
Poleg stalnih merilnih mrež izvajajo tudi občasne meritve z avtomatsko mobilno ekološkometeorološko postajo in z difuznimi vzorčevalniki. Julija leta 2000 je bila mobilna postaja
postavljena v Dekanih in avgusta v Semedeli. V preglednici 5 so prikazane mesečne
izmerjene vrednosti toulena, benzena (ki je rakotvoren že v zelo nizkih koncentracijah, vendar
se učinek pokaže šele po dolgotrajnem vplivanju (Hudnik, 2000)), p-m-ksilena in o-ksilena na
obeh merilnih mestih. Merjene spojine sestavljajo spojino BTX.
Preglednica 5: Izmerjene vrednosti sestavin BTX-a.

2000

benzen
Cm
Cp 1/2

Dekani
2,4
Semedela 5,3

34,2
26

toulen
Cm
24

p-m-ksilen

o-ksilen

Cp Cm 1/2 Cm 24 Cp Cm 1/2 Cm 24 Cp Cm 1/2 Cm 24

2,9 6,5
7 15

48,8
102,9

8,3 4,6
21,5 11

32,5
85,7

6 1,9
15 3,9

64,8
25

2,4
5,3

Cp: povprečna koncentracija v μg/m³
Cm ½: maksimalna polurna koncentracija v mesecu v μg/m³
Cm 24: maksimalna štiriindvajseturna koncentracija v mesecu v μg/m³
Vir: Onesnaženost zraka v Sloveniji, 2000.

Iz preglednice 5 je razvidno, da so koncentracije vseh merjenih parametrov večje na merilnem
mestu v Semedeli, razen maksimalne polurne koncentracije benzena in o-ksilena (odebeljene
številke v preglednici). Spojine BTX predstavljajo velik delež pri onesnaževanju zraka z
ogljikovodiki v urbanem okolju. Dnevni hod ima ponavadi dva maksimuma, ki sovpadata s
prometnimi konicami in vrednost BTX je večja na lokacijah blizu cest, kar skupaj kaže na
dejstvo, da je glavni vir substanc BTX promet (Onesnaženost zraka v Sloveniji, 2000). Leta
2000, ko so bile meritve opravljene, še ni bilo izgrajene avtocestne povezave KoperLjubljana, ki se danes nahaja severno od območja. Koncentracija prometa je v Koprskem
Primorju največja v poletnih mesecih zaradi tranzitnih turističnih prometnih tokov, ki so leta
2000 potekali v veliki meri čez sredino območja, kar razloži izmerjene koncentracije spojin,
ki sestavljajo BTX spojino. Podjetje Kemiplas letno porabi čez 13.000 ton o-ksilena, ki je
surovina, ki jo uporabljajo v proizvodnji anhidridov. Pri meritvah emisij do sedaj še ni bilo
zabeleženo, da bi iz pralnega stolpa, kurilne naprave ali kotlov, ki so vir onesnaževanja zraka
s strani Kemiplasa, v zrak emitiral o-ksilen. Snovi, ki so bile zabeležene so: ogljikov
monoksid, TOC, formaldehid, acetaldehid, dušikove spojine (NOx), žveplove spojine (SOx) in
prah (Okoljski pregled podjetij v MOK, 2006). Po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednosti snovi v zraku iz leta 1994 je mejna polurna koncentracija toulena 1
mg/m³, tako da sta obe izmerjeni maksimalni polurni koncentraciji daleč pod mejno
vrednostjo.
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Izmed vseh emitiranih snovi, o katerih podjetja poročajo Agenciji RS za okolje, je najbolj
problematična emisija formaldehida iz Kemiplasovih obratov, saj je formaldehid dokazano
rakotvoren. Na grafikonu 2 je viden upad emitiranih vrednosti skupnega organskega ogljika,
formaldehida in dušikovih oksidov po letu 2002, kar se pripisuje zmanjšanji proizvodnji
anhidrida ftalne kisline, saj je podjetje proizvodnjo zmanjšalo ravno z namenom, da bi
emitirane vrednosti padle pod zakonsko določene mejne vrednosti.
Grafikon 2: Letna količina emisij iz Kemiplasa v kg.

Vir: Emisije snovi v zrak..., 2002 do 2006.

4.2.1 Hrup
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 105, 2005) določa štiri
stopnje varstva pred hrupom, kamor se razvrščajo posamezne površine glede na občutljivost
za škodljive učinke hrupa. Obravnavana podjetja se nahajajo na območju IV. stopnje varstva
pred hrupom, kamor se umeščajo stavbe z varovanimi prostori na različnih površinah
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
moteč zaradi povzročanja hrupa (Uradni list RS, 105, 2005). Omenjena uredba določa mejne
in kritične vrednosti kazalcev hrupa, ki so za območja s III. in IV. stopnjo varstva pred
hrupom predstavljene v zgornjem delu preglednice 6.
Preglednica 6: Mejne, konične in izmerjene vrednosti hrupa.

dnevna vrednost (dBA)
nočna vrednost (dBA)
mejna
na viru* konična mejna
na viru* konična
III. območje
60
58
85
50
48
70
IV. območje
75
68
90
65
68
90
izmerjene vrednosti za podjetje Lama
merilno mesto 1
56**
44
46
49**
43
46
merilno mesto 2
51
52
47
51
61
54
* mejna vrednost obremenitve s hrupom iz posameznega vira
** izmerjen kazalec se imenuje celotna obremenitev okolja
Vir: Poročilo o občasnih meritvah hrupa v okolju, 2006; Uradni list RS, 45, 1995; Uradni list RS, 105, 2005.
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Kljub temu da podjetje Celanese Polisinteza ni zavezanec za poročanje o hrupu, je leta 2004
izvedlo meritve hrupa, ki niso pokazale preseženih mejnih vrednosti hrupa. Podjetje
Deterchem ravno tako ni zavezanec za poročanje o obremenitvah s hrupom in meritev tudi še
ni izvedlo. Dejavnost podjetja Kemiplas povzroča hrup, zadnje meritve so bile izvedene
marca 2006 (do danes sta nastali: Poročilo o meritvah hrupa v okolju in Poročilo o vplivu
obratovanja Kemiplasa na hrup v okolje, katerih rezultate ni bilo mogoče pridobiti). So
zavezanci za poročanje o obremenjevanju okolja s hrupom, meritve izvajajo vsake tri leta, lete do sedaj dokazujejo, da mejne vrednosti hrupa niso bile presežene.
V spodnjem delu preglednice 6 so predstavljene izmerjene vrednosti hrupa aprila 2006 na
območju podjetja Lama (Poročilo o občasnih meritvah hrupa v okolju, 2006). Iz preglednice
je razvidno, da celotna obremenitev okolja na merilnem mestu 2 presega dovoljene mejne
vrednosti obremenitve s hrupom (odebeljene številke). Presežek je v Poročilu o občasnih
meritvah hrupa v okolju razložen kot posledica obremenitve s hrupom, ki izhaja iz cestnega
prometa, ki poteka v bližini (avtocestna povezava Koper-Ljubljana nad Lamo in bivša glavna
cestna povezava Koper-Ljubljana pod Lamo).
4.2.2 Elektromagnetno sevanje
Meritve elektromagnetnega sevanja je opravilo podjetje Lama (Poročilo o vplivih na okolje,
2006). Opravljene so bile septembra 2006, kot prve meritve elektromagnetnega sevanja v
podjetju v sklopu pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo
onesnaženje okolja večjega obsega (IPPC direktiva; IPPC je kratica za Integrated Pollution
Prevention and Control, s slovenskim prevodom: »celovito preprečevanje in nadzor
onesnaženja«).
Slika 1: Rezultati merjenj elektromagnetnega sevanja.

Rezultati merjenj električne
poljske jakosti.

Rezultati merjenj gostote
magnetnega pretoka.

Vir: Poročilo o vplivih na okolje, 2006.

V sklopu podjetja se nahajajo le viri nizkofrekvenčnih sevanj in sicer šest transformatorjev.
Izvedene so bile meritve električne poljske jakosti in meritve gostote magnetnega pretoka.
Glede na veljavno zakonodajo (Uredba o elektromagnetnem sevanju..., 1996) območje
podjetja spada v II. območje varstva pred sevanji, kjer velja II. stopnja varstva pred sevanjem,
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. Meritve so bile opravljene na
15. točkah v neposredni okolici virov sevanj, s tem da so bile merilne točke 1, 14 in 15
izbrane na robu območja. Slika 2 prikazuje rezultate merjenj obeh parametrov, rdeča črta
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prikazuje mejno vrednost po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, 70, 1996). Rezultati meritev nazorno prikazujejo, da so izmerjene
vrednosti pod mejnimi vrednostmi in da je sevanje zunaj nadzorovanega območja pod
dovoljenimi mejami.
4.3

PRST

Obravnavano območje se nahaja na flišu, ki je sestavljen iz menjajočih plasti laporja in
peščenjaka, vložkov breč, numulitnega apnenca in apnenčevih skladov. Za izoblikovanost
površja in s tem posledično za lastnosti prsti je pomembno menjavanje lapornega fliša s
peščenjakovim flišem, ki je bolj odporen proti eroziji. Kjer se pobočja položno spuščajo v
dolino Rižane pri Dekanih in Bertokih se je izoblikovala psevdooglejena evtrična rjava prst.
Na vznožju pobočij, kjer deževnica, ki izpira delce prsti po pobočju, odlaga delce, je nastala
koluvialna evtrična rjava prst z debelim humusnim horizontom. Človek je s svojim
delovanjem te prsti močno spremenil, premešal je naravne horizonte in ustvaril antropogeno,
rigolano prst. Velike površine te prsti se nahajajo južno od Bertokov in med Dekani in
Ankaranom. Ob Rižani se nahajajo tudi obrečne prsti (Lovrenčak, 1990).
Človek ima na prst veliko vplivov, od katerih so nekateri tudi dolgotrajni, npr. do popolnega
uničenja prsti prihaja pri gradnji, saj je prst popolnoma odstranjena. Do osiromašenja prsti
oziroma zmanjševanja njene rodovitnosti v okolici obravnavanega območju prihaja zaradi
kmetijstva, vnosa nevarnih snovi preko padavin (izpiranje emitiranih snovi prometa in
industrije) in ekoloških nesreč (t.i. izrednih dogodkov). Ugotavljanje onesnaženosti prsti je
zahteven proces, zato obstaja malo podatkov. Do sedaj je bilo v Slovenski Istri opravljenih
malo študij onesnaženosti prsti, najobsežnejša raziskava je bila opravljena leta 1992 v okviru
monitoringa onesnaženosti prsti in vegetacije Biotehniške fakultete, posamezne analize pa so
naročila tudi nekatera podjetja (Kemiplas) ali pa so bile opravljene v okviru presoj vplivov na
okolje (Poročilo o stanju..., 2006). V »Poročilo o vplivih na okolje za napravo za zmanjšanje
emisij odpadnih plinov iz proizvodnje anhidrida ftalne kisline v Kemiplasu« (2002) so
predstavljene preiskave tal o vsebnosti toksičnih snovi, kjer so merili vsebnost kovin,
skupnega organskega ogljika, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, mineralnih olj,
fenolnih snovi, polikloriranih bifenilov, aromatskih spojin in pesticidov. Rezultati so pokazali,
da so tla rahlo alkalna in humozna. Vsebnosti merjenih parametrov so bile po Uredbi o vnosu
nevarnih in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, 68, 1996) in po Uredbi o mejnih,
opozorilnih in kritičnih vrednosti nevarnih snovi v tla (Uradni list RS, 68, 1996) pod
dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
Razpršeno in linijsko onesnaževanje predstavljajo zračne emisije v okolici industrijskih,
energetskih in urbanih virov ter ob obremenjenih cestah. »Koncentracije onesnaževalcev, ki
se gibljejo v zraku ali vodi, se navadno dokaj hitro razredčijo ali premešajo, pri prsti pa se
številne emisije akumulirajo« (Plut, 1998). Zaradi razpršenih emisij v okolici industrijskih
obratov je prst onesnažena s težkimi kovinami in nekaterimi organskimi spojinami. Težke
kovine rastline večinoma sprejemajo v korenine, manj v stebla z listi in najmanj v plodove in
semena, zato je na taki prsti največ tveganja pri pridelovanju korenovk in solatnic (Hudnik,
2000).
Industrija je vir emisij dušikovih oksidov, ki nastajajo pri pridobivanju toplote iz fosilnih
goriv in pri sežiganju tekočih odpadkov. Prav tako je pomemben vir prašnih delcev, hrupa in
emisij lahkohlapnih organskih snovi (benzen, toluen, ksilen, vinilacetat, ortoksilen,
formaldehid), ki se pojavijo pri skladiščenju naftnih derivatov in drugih lahkohlapnih snovi.
Prst v okolici industrijskih obratov lahko vsebuje povečane koncentracije kadmija in ostalih
težkih kovin. Leta 1997 je bila na merilnem mestu Dekani izvedena kemijska analiza
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vsebnosti toksičnih organskih snovi in kovin, ki pa je pokazala, da je onesnaženost prsti
minimalna (Poročilo o stanju..., 2006).
4.4

OSTALI VIDIKI ONESNAŽEVANJA OKOLJA

4.4.1 Odpadki
Vsa tri večja podjetja na obravnavanem območju (Celanese Polisinteza, Kemiplas in Lama) so
zavezana poročanju o količini in vrsti proizvedenih odpadkov in imajo načrt gospodarjenja z
odpadki. Preglednica 7 prikazuje letno količino proizvedenih nevarnih in nenevarnih
odpadkov, ki nastanejo v teh podjetjih. Celanese Polisinteza in Lama vse odpadke ločeno
zbirata in jih predajata naprej ustreznim podjetjem, Kemiplas pa ločeno zbira samo nevarne
odpadke, odpadke kot so les, papir, steklo pa ne. Poleg tega Kemiplas nevarnih odpadkov ne
predaja naprej ustreznim predelovalcem, ampak jih začasno skladišči, kljub temu da po
Pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 84, 1998) začasno skladiščena količina
odpadkov namenjenih za odstranjevanje ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi
delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju 12. mesecev.
Preglednica 7: Letna količina proizvedenih nevarnih in nenevarnih odpadkov v kg.

podjetje
nevarni odpadki
nenevarni odpadki
Celanese Polisinteza
39.000
40.000
Kemiplas
15.000.000
10.000
Lama
81.562
2.335.486
Vir: Okoljski pregled podjetij v MOK, 2006.

Podjetja na obravnavanem območju proizvajajo naslednje nevarne odpadke:
• Celanese polisinteza: filterna pogača;
• Deterchem: onesnažena embalaža;
• Kemiplas: drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij, odpadna solna talina, odpadni
katalizator, neklorirana motorna strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj, pralna
tekočina, odpadni aluminij, železo in mulji iz lovilcev olj;
• Lama: mulj, emulzija, olje, odpadne fluorescentne cevi, odpadek, ki vsebuje olja,
embalaža barv in lakov, oljni filtri, svinčeve baterije, odpadni kondenzatorji, odpadne
barve in laki, vodni mulj barv in lakov in vodne suspenzije barv in lakov.
4.4.2 Zdravje prebivalcev
Onkološki inštitut Ljubljana zbira podatke o bolnikih z rakom od leta 1950, za kar skrbi
njihova notranja služba Registra raka (Spletna stran Onkološkega inštituta, 2008). Leta 2003
so analizirali morebitne presežke bremena raka v krajevni skupnosti Dekani za obdobje 19901999. Onesnaženost okolja in poklicna izpostavljenost zavzemata 5. in 6. mesto na lestvici
znanih nevarnostnih dejavnikov, ki prispevajo k umrljivosti zaradi rakavih obolenj. Med
rakava obolenja, ki lahko nastanejo kot posledica izpostavljenosti kemikalijam v delovnem ali
bivalnem okolju se uvrščajo rakava obolenja pljuč, kože, sečnega mehurja, popljučnice in
potrebušnice, bezgavk, jeter, ledvic, levkemije, v manjši meri še nekatere druge vrste rakavih
obolenj (Primic-Žakelj, Zadnik, 2003).
V raziskavi je analizirana incidenca (število novih primerov rakavih obolenj na 100.000
prebivalcev) rakavih obolenj in kumulativna incidenca (približek tveganja zbolevanja do 75.
leta starosti). Oba parametra sta analizirana ločeno za moške in ženske, ločeno za vso
Slovenijo in Upravno enoto Koper za obdobje 1990-1999. Primerjani so podatki za
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onesnažene predele Upravne enote Koper z neonesnaženimi. Razdelitev območij na
onesnažene in neonesnažene je narejena na podlagi raziskave Proučevanje vpliva okolja na
pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne
občine Koper, ki jo je slednja naročila pri Zavodu za zdravstveno varstvo Celje leta 2003.
Delitev je bila narejena na osnovi hidrometeoroloških podatkov in podatkov o stanju
onesnaženosti zraka (Primic-Žakelj, Zadnik, 2003; Proučevanje vpliva okolja..., 2003;
Poročilo o stanju..., 2006).
Onesnažene krajevne skupnosti:
Neonesnažene krajevne skupnosti:
• Ankaran
• Boršt
• Bertoki
• Gračišče
• Črni Kal
• Gradin
• Dekani
• Marezige
• Hrvatini
• Podgorje
• Pobegi-Čežarji
• Prisoje-Olmo
• Semedela
• Rakitovec
• Sv. Anton
• Škocjan
• Škofije
• Šmarje
• Koper – za gradom
• Vanganel
• Koper – mesto
• Zazid
• Žusterna
Preglednica 8: Zbolevnost za rakavimi obolenji v Mestni občini Koper v obdobju 1990-1999.

Mesto raka

moški
P**

O*
Pljuča
Koža
Sečni mehur
Levkemije
Mezoteliom
Maternični vrat

82
68
17
12
1

O / P***

95,96
0,85
62,87
1,08
17,12
0,99
6,67
1,8
0
ni pojava bolezni

ženske
P**

O*
27
60
6
11
0
25

25,88
46,74
9,1
13,07
1,36
33,97

O / P***
1,04
1,28
0,66
0,84
0
0,74

*O: opazovano število registriranih primerov rakavih obolenj na onesnaženih območjih
**P: pričakovano število primerov rakavih obolenj, če bi bila starostna struktura na onesnaženih in
neonesnaženih območjih enaka
*** O / P: standardiziran količnik incidence

Pri razumevanju rezultatov raziskave Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in
povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju dela Mestne občine Koper je potrebno
upoštevati način kako so opredelili onesnažena in neonesnažena območja. Določena so bila na
osnovi podatkov o onesnaženosti zraka ter ob predpostavki, da nekateri lokalni viri
onesnažujejo zrak na onesnaženih območjih. Ni pa upoštevano, da se klimatske razmere
spreminjajo, kar pomeni, da je onesnaženost možna tudi na območjih, ki so opredeljena kot
neonesnažena (Proučevanje vpliva okolja..., 2003; Poročilo o stanju..., 2006).
Če je standardiziran količnik incidence (razmerje med opazovanim in pričakovanim številom)
večji od ena, se presežek lahko pripiše, kateremu od nevarnostnih dejavnikov, ki je med
prebivalstvom, ki živi v domnevno onesnaženih predelih bolj razširjen kot med prebivalstvom
v domnevno manj onesnaženih predelih. Z analitičnimi raziskavami pa je potrebno ugotoviti,
kateri od morebitnih nevarnostnih dejavnikov (prehrana, alkohol, kajenje, vpliv delovnega ali
bivalnega okolja...) je lahko povezan s tem presežkom (Primic-Žakelj, Zadnik, 2003). Iz
preglednice 8 je razvidno, da se obolevnost za kožnim rakom in levkemijo med moškimi in
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obolevnost za pljučnim in kožnim rakom med ženskami lahko pripiše kateremu od
nevarnostnih dejavnikov. Iz preglednice 9 je razvidno, da se obolevnost za rakavimi obolenji
med moškimi in ženskami v krajevni skupnosti Dekani ne more pripisati, kateremu od
nevarnostnih dejavnikov.
Preglednica 9: Zbolevnost za rakavimi obolenji v KS Dekani v obdobju 1990-1999.

Mesto raka
Vsi raki
Vsi raki

Spol
moški
ženski

O*

P**
30
28

O / P***
56
0,53
61,5
0,46

*O: opazovano število registriranih primerov rakavih obolenj v krajevni skupnosti Dekani
**P: pričakovano število primerov rakavih obolenj, če bi bila starostna struktura na onesnaženih in
neonesnaženih območjih enaka
*** O / P: standardiziran količnik incidence

Izsledki in zaključki raziskave pojava rakastih obolenj v Mestni občini Koper (Primic-Žakelj,
Zadnik, 2003) so naslednji:
• v Upravni enoti Koper so incidenčne stopnje vseh rakavih obolenj skupaj in izbranih
rakavih obolenj večje od slovenskega povprečja, tako pri moških kot pri ženskah;
• zbolevnost za vsemi in izbranimi rakavimi obolenji se ne razlikuje med domnevno
onesnaženimi in domnevno neonesnaženimi območji, tako pri moških kot pri ženskah;
• krajevna skupnost Dekani ima statistično značilno manj vseh rakavih bolezni v
primerjavi s celotno Upravno enoto Koper. Primerjava posameznih izbranih rakavih
obolenj v krajevni skupnosti Dekani ni smiselna, saj je primerov premalo za ustrezno
statistično analizo.
5. OMEJITEV DEGRADIRANEGA OBMOČJA
Proučevanje degradacije okolja v pričujočem delu temelji na prirejenem integralnem
geografskem modelu proučevanja degradacije okolja (shema 1). V okviru modela so bila
določena območja za posamezne pokrajinotvorne sestavine, na katerem pritiski industrije še
vplivajo na njihovo stanje. Tako so bila omejena območja onesnaženih voda, onesnaženega
zraka, onesnažene prsti in območje vpliva pritiskov industrije glede na percepcijo okoliških
prebivalcev.
Monitoringi kakovosti posameznih sestavin okolja, ki jih pripravlja ARSO in obratovalni
monitoringi posameznih podjetij prikazujejo, da nekatera podjetja na obravnavanem območju
presegajo mejne vrednosti npr.: podjetje Lama presega dovoljeno mejno vrednost
obremenitve s hrupom, ki pa je ustrezno razložena kot posledica bližine avtoceste. Glede na
različne zakonske določbe prihaja na obravnavanem območju do prekomernega
onesnaževanja okolja le v manjši meri. Čezmerna obremenitev okolja se pojavi, ko so
presežene mejne vrednosti za posamezen parameter (Uradni list RS, 41, 2004). Vseeno je
potrebno razumeti, da tudi, če so izmerjene vrednosti nižje od mejnih vrednosti, prihaja do
onesnaževanja in degradacije okolja. Če določeno podjetje del svojih odpadnih snovi izpušča
neposredno v okolje, brez kakršnegakoli predhodnega čiščenja, je nesmiselno trditi, da ne
prihaja do onesnaževanja okolja, pa čeprav so vrednosti izmerjenih parametrov pod zakonsko
določenimi mejami.
Velik vpliv na degradacijo okolja imajo izredni dogodki, kot so nesreče, napake na napravah
in eksplozije. V Kemiplasu so imeli od septembra 2004 do septembra 2007 kar 6 takih
dogodkov, ob katerih so presežene ne le mejne vrednosti za nekatere parametre, ampak tudi
kritične vrednosti. Ob takih dogodkih se meritve ne izvajajo, posledice pa so vidne na
kmetijskih pridelkih, vegetaciji in na vodnemu ekosistemu.
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Viri onesnaženja obravnavanega območja so točkasti, neposredni prejemniki onesnaževanja
pa so vse naravne sestavine: voda, zrak, prst in živa bitja. Glede na obseg se ločijo lokalne,
regionalne, prekomejne in globalne oblike onesnaževanja (Plut po Barrow, 2004).
5.1

OBMOČJE ONESNAŽENIH VODA

Tista podjetja, ki svoje odpadne vode odvajajo preko kanalizacije, onesnaževanje prenesejo
do čistilne naprave, ki se nahaja na Srminu, ki ima le sekundarno čiščenje in se potem
onesnaževanje preko Rižane prenese na morski ekosistem. Podjetja, ki pa so v preteklosti oz.
danes svoje odpadne vode izpuščale neposredno v okolje pa vodotok onesnažujejo od točke
izpusta dolvodno. Največja koncentracija onesnažil je torej tik ob izpustu in se dolvodno
manjša z absorpcijo in difuzijo, vendar sčasoma ravno tako pride do morja in dodatno
pripomore k onesnaževanju morskega ekosistema.
Onesnaženje je tako sprva izrazito lokalno, saj ob ekoloških nesrečah (izrednih dogodkih)
poginejo ribe samo v Rižani, v morju pa tega pojava ni opaziti. Samočistilne in regeneracijske
sposobnosti Rižane so dovolj velike, da izredni izpusti na živa bitja v morju nimajo enakega
vpliva kot na živa bitja v reki. Nekatere škodljive snovi nimajo takojšnega vidnega
negativnega vpliva na živa bitja in se odlagajo in akumulirajo na rečnem in morskem dnu in s
tem počasi prehajajo v živa bitja (npr. težke kovine se akumulirajo v školjčnem tkivu) in s tem
dobi onesnaženje regionalni obseg. Morski akvatorij tako kot druge naravne sestavine ne
pozna državnih mej in vplivi onesnaženja se kažejo tudi v sosednjih državah, s čimer
onesnaženje dobi prekomejni obseg.
5.2

OBMOČJE ONESNAŽENEGA ZRAKA

Obravnavana podjetja zrak onesnažujejo z: vinilacetatom, metilmetakrilatom, ogljikovim
dioksidom in monoksidom, dušikovimi oksidi, formaldehidom, žveplovimi oksidi,
acetaldehidom, nikljevimi spojinami, bakrovimi spojinami, cianidi, anorganskimi spojinami
klora, skupnim prahom, hlapnimi organskimi spojinami (razen z metanom) in skupnim
organskim ogljikom. Meritve Agencije RS za okolje so bile na tem območju izpeljane le
enkrat in sicer julija leta 2000, kjer pa so merili le spojine, ki sestavljajo BTX spojino, ki je
dokazano posledica vpliva prometa in ne podjetij, čeprav so podjetja po vsej verjetnosti
prispevala k njihovim vrednostim, a je ta vpliv sorazmerno majhen, tako da se pri meritvah ni
pokazal. Onesnažen zrak pripomore k onesnaževanju prsti, o katerih pa obstaja še manj
podatkov. Okoliški prebivalci so ob izrednih dogodkih opazili »kemični sneg« na svojih
pridelkih.
Obseg območja onesnaženega zraka ima podobne značilnosti kot obseg območja onesnaženih
voda. Ob izrednih dogodkih ima izrazito lokalen obseg, saj »kemični sneg« opazijo le okoliški
prebivalci. Ob visokem zračnem pritisku in brezvetrju ima onesnažen zrak bolj lokalen obseg,
kot ob nizkem zračnem pritisku. Takrat ima onesnaženje vedno bolj regionalni pomen, ob
močnejšem vetru (burja, jugo...) pa tudi prekomejni.
5.3

OBMOČJE ONESNAŽENE PRSTI

Karta 2 prikazuje, da imajo prsti v okolici obravnavanega območja zmerne regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti, tako da verjetno do prekoračitev mejnih vrednosti nevarnih
snovi v prsti ne prihaja, razen ob izrednih dogodkih, ko so posledice tudi vidne na pridelkih
(Špes et al., 2001).
Kakovost prsti odraža ploskovno onesnaževanje kmetijstva in onesnaževanje zraka z
emisijami industrije in prometa. Do sedaj niso bile zabeležene presežene mejne vrednosti
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toksičnih snovi v prsti v okolici Dekanov. Glede na omenjeni dve dejstvi sledi, da industrija v
Dekanih ne prispeva bistveno k onesnaženi prsti v okolici obratov.
Karta 2: Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja v Mestni občini Koper z vidika
prsti.

Vir: Špes et al., 2001.

Onesnaževanje prsti v okolici industrijskega območja v Dekanih je povezano z
onesnaževanjem zraka z emisijami industrijskih podjetij. Obseg območja onesnažene prsti
tako sovpada z obsegom območja onesnaženega zraka in zato izkazuje zelo podobne lokalne,
regionalne in prekomejne značilnosti.
5.4

OBMOČJE VPLIVA PRITISKOV INDUSTRIJE GLEDE NA PERCEPCIJO PREBIVALSTVA

Prebivalci nekega okolja, onesnaženost opazijo, ko se le-ta odraža na poslabšani kakovosti
njihovega življenjskega okolja, ko ima vidne rezultate (poškodbe na pridelkih, pogini živali,
vidne začne emisije...). Obseg onesnaženja se lahko določi tudi z upoštevanjem lokacije
bivanja prebivalcev, ki se pritožujejo nad onesnaženjem oziroma njegovimi posledicami. Na
zadnjem protestnem shodu za zaprtje Kemiplasa, ki je bil organiziran decembra 2007, so se
nad onesnaženim bivalnim okoljem pritoževali krajani sedmih krajevnih skupnosti (Dekani,
Bertoki, Ankaran, Hrvatini, Sv. Anton, Pobegi-Čežarji in Škofije).
Dojemanje prebivalcev je močno odvisno tudi od trenutne politične in gospodarske situacije,
od njihovega socialnega in izobrazbenega statusa in ima močno izraženo časovno
spremenljivko. Pred osamosvojitvijo Slovenije je bilo veliko več prebivalcev okoliškega
območja zaposlenih v Kemiplasu, ki so bili tudi eksistenčno odvisni od delovanja podjetja.
Takrat je imelo podjetje Kemiplas največje količine škodljivih izpustov, onesnaževanje je bilo
najmočnejše in imelo največji obseg, a se prebivalci vseeno niso veliko pritoževali. Danes je
veliko manj prebivalcev vezanih na podjetje, poleg tega je okoljska ozaveščenost vse večja in
zato zaznavanje onesnaženja bolj izrazito in obsežno.
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Karta 3: Prizadete krajevne skupnosti in lokacija industrijske cone.

Vir: Spletna stran MOK, 2008.

5.5

SINTEZA PONAZORITVE OBSEGA ONESNAŽENEGA OBMOČJA

Karta 4 prikazuje obseg onesnaženega območja, ki ga povzroča industrija v Dekanih. Rižana
je zaradi industrije v Dekanih neposredno onesnažena dolvodno in onesnažila prenaša tudi na
morje.
Zrak v atmosferi nima fizičnih ovir, njegovo onesnaženost se določa posredno preko meritev
imisij raznih snovi, kislosti padavin, opazovanja vplivov onesnaženosti na vegetacijo in
zgradbe ali glede na naravnogeografske razmere (Plut po Špes, 1998). Emisije se prenašajo z
vetrom po dolini Rižane v odvisnosti od vremenskih razmer: ob burji se prenašajo po dolini
navzdol, ob jugu pa po dolini navzgor. Meja največje onesnaženosti v horizontalni smeri
poteka po slemenih, saj se enaka količina onesnažil nad slemeni lahko razredči v večji količini
zraka in se tako zmanjša koncentracija onesnažil na enoto zraka.
Prst je v širši okolici obravnavanega območja zaradi industrije onesnažena samo posredno
preko onesnažil, ki prehajajo v prst preko zraka.
Obseg onesnaženega območja zaradi industrije v Dekanih kot ga dojemajo okoliški prebivalci
je težko določljiv. Postavlja se vprašanje o tem, kateri prebivalci zaznavajo, da je njihovo
okolje onesnaženo zaradi industrije v Dekanih. Ti prebivalci živijo v tistih krajevnih
skupnosti, ki se pritožujejo nad delovanjem te industrije. Nemogoče pa je trditi, da tudi
prebivalci ob mejah krajevnih skupnosti onesnaženost sprejemajo enako kot ostali, zato ker so
meje krajevnih skupnosti administrativne in pri njihovem delovanju je vpletena tudi politika.
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Karta 4: Obseg onesnaženega območja.

Avtorica: Santina Lavrič, 2008. Kartografska podlaga: GURS, 2008.

6. ODNOS OKOLIŠKIH PREBIVALCEV DO ONESNAŽENEGA OBMOČJA
Kajanova je v svojem diplomskem delu (Kajan, 2003) anketirala prebivalce Dekanov in
nekaterih okoliških naselij o stanju okolja in Kemiplasu kot onesnaževalcu okolja v letu 2003.
Ker je Kemiplas dominantno podjetje na obravnavanem območju z vidika negativnih vplivov
na okolje in konfliktnih odnosov z okoliškimi prebivalci, je ponovna izvedba ankete
nepotrebna, saj se glede na dogodke v vmesnih letih mnenje prebivalcev ni bistveno
spremenilo. K razumevanju odzivov okoliških prebivalcev so pripomogli pogovori s
predstavniki prebivalcev (predstavnica Koordinacijskega odbora za čisto okolje in
predstavnika krajevne skupnosti Dekani), s predstavnico občine in s predstavnikom enega
izmed podjetij (Lama) na obravnavanem območju. Zbrane informacije o odzivih prebivalstva
so pretresene v okviru integralnega geografskega modela proučevanja okolja (shema 1).
Degradirano okolje ima različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem okolju, vendar
njihovo razumevanje onesnaževanja ponavadi ne ustreza povsem dejanskemu stanju. Odvisno
je od stopnje pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja problemov. Informacije se
modificirajo pri različnih skupinah ljudi zaradi socialnogeografskih filtrov: starostna sestava,
izobrazbena in poklicna sestava, ekonomska moč, stopnja navezanosti in odvisnosti od
narave, poreklo in osebni motivi (Plut po Špes, 2004).
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Slika 2: Podjetje Kemiplas.

Avtorica: Santina Lavrič, april 2008.

Iplas je začel delovati leta 1959, del proizvodnje je imel tudi na Bivju in v prihajajočih letih je
doživel več reorganizacij in združevanj z drugimi podjetji. Proizvodnja anhidrida ftalne
kisline se je začela leta 1975, 11 let kasneje pa proizvodnja anhidrida maleinske kisline, ki sta
ekološko najbolj sporna proizvoda. V to obdobje sodijo prve senzacionalne novice v
časopisih, ki opozarjajo na izpuste raznih snovi v ozračje in vodo in opisujejo škodo, ki je ob
tem nastala. V tem času so v Kemiplasu zaposleni tudi okoliški prebivalci. Po razpadu bivše
države Jugoslavije imajo podjetja težave z nadaljevanjem proizvodnje in prodaje, zato se
zmanjšuje obseg in količina proizvodnje in število zaposlenih. Leta 1994 iz Iplasa nastane
Kemiplas, Lama pa se s prestrukturiranjem nasloni na tuje trge in se poveže z nekaterimi
večjimi tujimi podjetji. Leta 1999 je bil ustanovljen Koordinacijski odbor za čisto okolje (v
nadaljevanju KOČO), ki ga sestavljajo predstavniki krajanov, ki so izvoljeni s strani 10
prizadetih okoliških krajevnih skupnosti (Dekani, Bertoki, Ankaran, Hrvatini, Sv. Anton,
Pobegi-Čežarji, Škofije, Olmo-Prisoje, Vanganel in Žusterna). Leta 2004 Kemiplas ukine
proizvodnjo mehčal in začne z aktivnostmi za selitev proizvodnje v tuje države Vzhodne in
Jugovzhodne Evrope. Trenutno je v Kemiplasu čez 90 zaposlenih (včasih jih je bilo tudi čez
1.000 zaposlenih), od katerih nihče ne živi v Dekanih.
Že takoj ob začetku delovanja Kemiplasa so prebivalci opažali negativne učinke v svojem
okolju, predvsem jih je motil močan neprijeten vonj in škoda na pridelkih, vendar trenja med
prebivalci in tovarno niso bila tako izrazita, saj so bili prebivalci odvisni od tovarne. Poleg
tega se v socialističnem obdobju tovarne niso zapirale, ker so bile gonilo gospodarskega
razvoja in prebivalci o tem niti niso razmišljali. Danes pa verjamejo, da je velik del bolezni, ki
jih imajo, posledica izpustov raznih snovi s strani Kemiplasa. Aprila 2008 je bila na
Okrožnem sodišču v Kopru vložena ljudska tožba 220 občanov Mestne občine Koper proti
Kemiplasu za odstranitev škodne nevarnosti in prenehanje kršenja osebnostnih pravic.
Glavni razlog za ustanovitev KOČO je bil neprijeten vonj, ki se je širil iz tovarne Kemiplas.
Želeli so vedeti, kaj se v njihovi okolici dogaja, zakaj in kakšne so posledice različnih
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aktivnosti za prebivalce. Od ustanovitve dalje so se ukvarjali z različnimi tematikami in
načrtovanimi projekti v svoji okolici, v ospredju je vedno ostajal Kemiplas, saj so do leta
1995 bile kar 170-krat prekoračene dovoljene vrednosti različnih snovi v zračnih izpustih. Ko
je KOČO začel prvič poizvedovati o vzrokih za onesnaževanje okolja, je Kemiplas z njimi
sodeloval, jih povabil na pogovore in jim predstavil rezultate raznih monitoringov. KOČO
sprva ni zahteval drugačne rabe območja, saj je več naporov vlagal v nasprotovanje,
prepričevanje in ugovarjanje podjetjem in državni upravi. Po letu 2000 je predlagal, da bi
namesto tovarn na Bivju zgradili stanovanja, trgovski center in podobno in po premisleku se
je strinjal tudi Kemiplas, ki je kupil zemljišča v tujini, kamor bi preselili proizvodnjo, na
zdajšnji lokaciji pa je zaprosil za spremembo namembnosti zemljišča. Ker Kemiplas ni
razpolagal z zadostnimi sredstvi, je zanje zaprosil pri Ekološko razvojnem skladu RS, po čigar
mnenju pa Kemiplas do sredstev ni bil upravičen. Glavni akter na strani prebivalcev je bil g.
Korva, ki je bil dolgoletni predsednik KOČO, po njegovi smrti pa se je usklajenost med
KOČO in nekaterimi prebivalci poslabšala. Decembra 2007 je bil organiziran protestni shod
krajanov pred Kemiplasom, s katerim pa se predsednica KOČO ni strinjala, saj bi po njenem
mnenju spore morali reševati s pogovori in mediacijo.
Prebivalce najbolj motijo emisije v zrak, ki povzročajo neprijeten vonj in prašne obloge na
pridelkih, hišah, avtomobilih... V opravljeni anketi, ki jo je izvedla Kajanova, so prebivalci
izbirali, kateri so moteči dejavniki v njihovem okolju in zračne emisije predstavljajo 70% teh
dejavnikov in kar 80% anketirancev pravi, da je vzrok onesnaženja zraka industrija na Bivju,
kjer je prevladujoči onesnaževalec Kemiplas. Zavedajo se vpliva reliefa na doseg onesnaženja
zraka, ki je tako največje v spodnjem delu Rižanske doline, manjše pa na pobočjih in
slemenih na severni (Škofije) in južni (Bertoki) strani. Opazijo tudi vpliv vetra na onesnaženje
zraka, saj ob burji večje onesnaženje občutijo na Serminu, ob jugu pa v notranjosti doline
Rižane. Razumejo, da onesnažen zrak vpliva na onesnaženost prsti in da se nevarne snovi
akumulirajo v prsti in dolgoročno slabšajo kakovost pridelkov in rastja. 12% anketirancev
meni, da je najbolj onesnažena okoljska sestavina prst, 15% da je to vegetacija. Četrtina
anketiranih odgovarja, da vegetacija odmira in še nadaljnja četrtina, da ima vegetacija prašne
obloge zaradi onesnaževanja. Skoraj polovica vprašanih to opaža v svoji širši okolici, 36% pa
le na svojem vrtu. Onesnaževanje vode pa jih najbolj moti šele takrat, ko v Rižani poginejo
ribe, saj pitno vodo dobijo iz Rižanskega vodovoda, ki pa ima zajetje gorvodno od Dekanov.
Tretjina bi Kemiplas zaprla, polovica bi namestila boljšo čistilno napravo, zmanjšala izpuste
in uvedla boljši nadzor, 18% bi ga preselilo daleč od naselij. 71% vprašanih svojih
bolezenskih težav ni povezovalo z onesnaženim okoljem (Kajan, 2003).
7. REVITALIZACIJA OBMOČJA
Industrijsko območje v Dekanih je degradirano zaradi dolgotrajnih pritiskov industrije in
onesnaževanje se iz tega območja širi tudi na bližnjo in širšo okolico. Z zmanjševanjem
negativnih vplivov industrije (ukinitev proizvodnje, izgradnja čistilnih naprav, vzpostavitev
sistema za ravnanje z odpadki) se je izboljšalo stanje okoljskih sestavin. Kljub temu pa se
odzivi okoliških prebivalcev zaostrujejo, saj so se naveličali obljub in zahtevajo vidne
rezultate. Izbira nove usmeritve za to območje je posledica teh zahtev in večjega zavedanja o
pomembnosti neobremenjenega okolja. S preoblikovanjem dejavnosti na predlagan način se
sklene krog DPSIR modela (shema 1). Zadnja faza v modelu – odziv se tako naveže na vir
obremenjevanja, kjer imajo spremembe največji vpliv na celoten model. Diplomsko delo
zagovarja tako novo oziroma prenovljeno rabo obravnavanega območja, ki je okoljsko
minimalno obremenjujoča, a vseeno prinaša gospodarske in socialne koristi tamkajšnjemu
prebivalstvu. Izhodišče za načrtovanje prenovljene rabe je ukinitev proizvodnje v tistih
podjetjih, ki so ekološko najbolj sporna, torej ukinitev proizvodnje Kemiplasa in Deterchema
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na zdajšnji lokaciji. V Sloveniji je poseganje na kmetijska zemljišča omejeno z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 2003), ki določa, da se v prostorskem planu določene
občine, v skladu z zakonom lahko določi območje stavbnih zemljišč na kmetijskih zemljiščih
(Kmetijska zemljišča, 2008). Na obravnavanem območju bi se v primeru odstranitve
Kemiplasa in sorodnih podjetij sprostila nekmetijska zemljišča, ki so že primerna za nadaljnjo
gradnjo in za nov razvoj občini ne bi bilo potrebno spreminjati kmetijskih zemljišč v stavbna
zemljišča, s čimer bi se kmetijska zemljišča ohranjala.
7.1

PROUČEVANO OBMOČJE V PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTIH

V Dolgoročnem planu občine za obdobje 1986-2000 (Uradne objave, 1988) so z vidika
prostora in prostorske razporeditve industrije opredeljena štiri območja znotraj Mestne občine
Koper, eno izmed njih je tudi obravnavano območje. »Območje Iplasa, Lame, mlekarne in
hladilnice ob ankaranskem križišču, ki se bo razširilo iz obstoječih okvirov zaradi smotrne
izrabe že usposobljene proizvodne infrastrukturne in zaokrožitve razvoja izvozne kemične in
kovinske proizvodnje na podlagi lastnega znanja ter izgradnje industrijskega tira za potrebe
Iplasa; s tem se zagotavljajo možnosti za zagotovitev ekološke sprejemljivosti obstoječe in
nove proizvodnje. Dolgoročno je predvidena preselitev hladilnice in mlekarne na drugo
območje. Razvoj industrije bo upošteval vse ekološke omejitve glede onesnaženja zraka, tal,
morja in vodotokov« (Dolgoročni plan..., 1988). V planskem obdobju se industrijske
dejavnosti na tem območju niso širile, saj dolgoročni plan ni mogel predvideti razpada
Jugoslavije in s tem povezanih gospodarskih težav podjetij. V času, ko je bil dolgoročni plan
sprejet, je bila zakonodaja na področju onesnaževanja okolja milejša in bolj nedorečena kot je
danes in zato ne izpostavlja možnosti ekoloških konfliktov. Podjetja so imela težave že z
lastnim obstankom in konkurenčnostjo na trgih in je bilo zato vlaganje v čistejše in
naprednejše tehnologije drugotnega pomena.
V Strategiji prostorskega razvoja Mestne občine Koper je območje obstoječe gospodarske
cone Bivje – Dekani opredeljeno kot polovično izkoriščeno, ker je bil vzhodni del cone
opredeljen kot kmetijsko zemljišče, dolgoročno pa je namenjen proizvodnim dejavnostim.
Napoveduje, da se bo poslovanje Kemiplasa počasi izteklo zaradi okoljskih obremenitev.
Degradirano območje opuščene industrije pa naj bi se začelo transformirati v območje
trgovsko-servisnih dejavnosti. V tem dokumentu je gospodarska cona na območju Sermina
predvidena za lokacijo inkubatorja, tehnološkega parka in industrijsko cono (Dolgoročni
plan..., 1988; Strategija prostorskega..., 2005).
Industrijsko degradirano območje je v preteklosti zaviralo tudi socialni razvoj, neposredna
okolica je bila neprivlačna za naseljevanje, bližnji okoliški prebivalci pa so imeli do območja
negativen odnos, predvsem zaradi izrednih dogodkov, do katerih je prihajalo v podjetju
Kemiplas. V neposredni bližini se nahajajo kmetijska zemljišča, kjer po veljavnih prostorskih
aktih in veljavni zakonodaji gradnja ni dovoljena. Gospodarski razvoj je bil torej fizično
omejen na prostor znotraj že določenih območji za proizvodne dejavnosti. Kemiplas pod
pritiski okoliških prebivalcev ni popuščal, čeprav je v preteklosti že načrtoval selitev v države
Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Kakršnakoli selitev ali ukinitev proizvodnje trenutno miruje
tudi zaradi različnih tožb vloženih z vseh vpletenih strani. Ostala podjetja tega območja so
nekako ostala v senci Kemiplasovega onesnaževanja, zato prebivalci zanje nimajo zanimanja,
kljub temu da je inšpektor za okolje v začetku aprila 2008 ustavil proizvodnjo v Celanese
Polisinteza, ker podjetje ni uspelo pridobiti integralnega okoljevarstvenega certifikata. Drugo
večje podjetje, Lama poudarja pozitiven odnos do okolja in stalno obvešča javnost o svojem
delovanju, zato njegov obstoj ni sporen. Obstoječi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v
občini Koper, ki je v veljavi, je bil sprejet leta 1988, leta 2001 in 2006 je bil spremenjen in
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dopolnjen. V pripravi je nov Prostorski ureditveni plan Mestne občine Koper, ki bo prinesel
nove smernice razvoja na tem območju.
7.2

MOŽNOSTI BODOČEGA RAZVOJA

Za nadaljnji razvoj tega območja obstajajo različne možnosti, ki so tudi bolj podrobno
razdelane:
a) obstoječi obseg pozidanosti in namensko rabo se obdrži:
• ohrani se obstoječe stanje oziroma obstoječa namenska raba,
• kemična proizvodnja se izseli in umestijo se nove proizvodne dejavnosti,
• kemična proizvodnja se izseli in umestijo se novi manjši proizvodni in storitveni
obrati, poteka postopna reurbanizacija,
• kemična proizvodnja se izseli in umestijo se trgovsko-poslovne dejavnosti, poteka
postopna reurbanizacija,
b) obseg pozidanosti se razširi, umestijo se nova podjetja:
• ohrani se obstoječe stanje oziroma obstoječa namenska raba, umesti se nova, druga
proizvodna dejavnost,
• ohrani se obstoječe stanje oziroma obstoječa namenska raba, umestijo se novi manjši
proizvodni in storitveni obrati,
• ohrani se obstoječe stanje oziroma obstoječa namenska raba, umestijo se trgovskoposlovne dejavnosti,
c) poteka proces popolne reurbanizacije, območje se ureja kot nova programska celota:
• razvijanje obsežnega gospodarskega območja s pretežno industrijskim značajem,
• razvijanje gospodarskega območja namenjenega podjetništvu, storitvam in trgovini,
• razvijanje obsežnega gospodarskega območja, sektorsko členjenega na proizvodnjo,
drobno podjetništvo in trgovski center (Požeš, 2007).
Lokacija industrijskih obratov, katerih delovanje ni neposredno vezano na bližino morja, v
ozkem obalnem pasu v Mestni občini Koper je nesmotrna, saj še povečuje pritiske, ki jih že
tako prispevajo poselitev, promet in turizem (Špes, 1990). V interesu občine je, da so njeni
prebivalci zdravi in njeno okolje neonesnaženo, zato bi se kemična industrija morala izseliti.
Koliko časa bo Kemiplas še vztrajal na lokaciji je neznano, celotno dogajanje pa kaže v smer
njegove izselitve. Kemična industrija v Dekanih (Kemiplas, Celanese Polisinteza, Deterchem)
je do aprila 2008 zaposlovala 129 delavcev, kar znaša 0,002% prebivalstva Mestne občine
Koper. Slednja zaradi ukinitve kemične industrije na tem območju ne bi doživela večjih
socialnih in gospodarskih pretresov, saj bi se trenutna stopnja registrirane brezposelnosti
(5,7%) malenkostno spremenila in bi še vedno ostala pod slovenskim povprečjem (6,9%).
Izpraznjeno območje bi imelo že urejeno komunalno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
ki bi ga bilo potrebno sanirati za prihod novih dejavnosti in bi ga občina lahko izkoristila za
naselitev tistih dejavnosti, ki bi ji prinesle nov razvojni potencial. Primeren metodološki
prijem za boljše razumevanje prednosti in priložnosti proučevanega območja in za opozorilo
na slabosti in nevarnosti, ki le-temu pretijo, je SWOT analiza, ki je povzeta v preglednici 10.
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Slika 3: Prometna lega območja.

Avtorica: Santina Lavrič, april 2008.
Preglednica 10: SWOT analiza.

PREDNOSTI - STRENGHTS
• prometna lega: avtocestna in železniška
povezava Koper-Ljubljana, pristanišče
Luka Koper
• izgrajena komunalna infrastruktura
• potencialni ugodni vplivi Univerze na
Primorskem (znanja, delovna sila)
• ruralni izgled in reka Rižana povečata
doživljajsko vrednost
PRILOŽNOSTI - OPPORTUNITIES
• območje nima razgleda na morje in je
zato cenovno dostopnejše od območij v
Koprskem primorju, ki razgled imajo
• v primeru uspešne prenove območja
pričakovan dvig zanimanja za smotrnejšo
rabo prostora

SLABOSTI – WEAKNESSES
• onesnažena prst
• visoki stroški sanacije kontaminiranega
zemljišča, stroški razgradnje ali obnove
objektov
• negativen predznak zaradi dolgoletnega
delovanja industrije in s tem povezanega
onesnaževanja
• slaba dostopnost z javnimi prevoznimi
sredstvi
NEVARNOSTI - THREATS
• zakonodaja omogoča zavlačevanje pri
reševanju trenutne situacije
• pomanjkanje finančnih virov oziroma
negativni ekonomski iznos
• umestitev neustreznih dejavnosti

Z obravnavano območje se predlaga naslednje različne rabe prostora:
• stanovanja za mlade družine po načelu, da ima prednost tisti, ki stanovanje najbolj
potrebuje. Stanovanj je premalo, kjer je veliko povpraševanje in preveč, kjer poteka
depopulacija (vaška naselja v zaledju, center mesta Koper). Ob popisu leta 2002 je
bilo ugotovljeno, da je v Mestni občini Koper 20.246 stanovanj, od tega jih je kar
2.629 nenaseljenih in 734 namenjenih za občasno uporabo. Več kot 16% stanovanj je
tako stalno oziroma občasno praznih, od teh jih je eno tretjina v mestu Koper
(Statistični urad RS, 2008). Predvsem v centru je veliko težav z infrastrukturno
opremljenostjo stanovanj, ni dovolj parkirnih mest, zgradbe so v lasti več lastnikov in
jih je zato težje obnavljati in prenavljati. Starostna struktura je slaba, prevladuje več
starejših prebivalcev, slabo opremljena stanovanja se oddajajo v najem, najemniki so
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praviloma tisti, ki so upravičeni do socialnih stanovanj, najemnina pa ne zadostuje
potrebam po celostni obnovi zgradb (od fasad, streh, stopnišč do komunalne
opremljenosti, vodovodne napeljave, plinovoda in grelnih sistemov). V Dekanih bi se
lahko zgradila nujno potrebna neprofitna stanovanja. Grafikon 3 prikazuje, da se je
število prebivalcev v naselju Dekani v zadnjih 40 letih povečalo za skorja 40%, kar
kaže na to, da bi bilo obravnavano območje zanimivo za dodatno naseljevanje;
Grafikon 3: Število prebivalcev v naselju Dekani po popisih.

Vir: Statistični urad RS, 2008.

• kampus, kjer bi se nahajale vse fakultete Univerze na Primorskem, študentsko naselje,
knjižnice, objekti za prostočasne dejavnosti in gostinski objekti za potrebe študentov.
Univerza na Primorskem se vedno bolj razvija in takega kompleksa še nima, v Kopru
obstaja samo dijaški dom, študenti pa so primorani za nastanitev poskrbeti sami;
• podjetniški inkubator, ki je kraj, kjer so locirana novonastala podjetja na relativno
omejenem prostoru. Osnovni namen je povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja
teh podjetij z minimalizacijo stroškov, saj imajo podjetja skupno tehnično
infrastrukturo in podporno strukturo. Glavni poudarek je na lokalnem razvoju in
ustvarjanju delovnih mest (Inkubator d.o.o., 2008). Podobno velja za tehnološki park,
kjer je poudarek na tehnološko bolj razvitemu podjetništvu in visoki vsebnosti znanja.
Strategija prostorskega razvoja MOK navaja, da bi bilo potrebno najti prostor za
omenjeni dejavnosti v bližini Luke Koper, da ji bo s tem omogočen lažji in hitrejši
razvoj. Na obravnavanem območju bi tako nastal center za razvoj novih možnosti,
izkoriščanje potencialov znanj, novih tehnologij in človeških virov;
• športni center, saj se kažejo potrebe po dodatnih športnih zmogljivostih. Na
obravnavanem območju je veliko prostora za izgradnjo stadiona, olimpijskih bazenov,
atletskih stez, plezalnih sten in podobno;
• sončna elektrarna: območje se nahaja v enem izmed najbolj osončenih delov
Slovenije, kar prikazuje karta 5 in ima pretežno južno ekspozicijo, zato ima velik
potencial za pridobivanje električne energije s pomočjo sončnih modulov. Sončna
elektrarna bi se lahko nahajala na tleh ali na strehah že obstoječih in bodočih stavb.
Izgradnja sončne elektrarne bi povečala uporabo obnovljivih virov energije in
zmanjšala porabo električne energije iz drugih virov, kar bi bilo v skladu s Strategijo
prostorskega razvoja Mestne občine Koper. Šrotova je v svojem diplomskem delu
Geografski pogoji rabe sončne energije (fotovoltaika) v Sloveniji in na Portugalskem
ovrednotila potencialno sončno obsevanje za izbrane kraje v Sloveniji in tako v
Koprskem Primorju izbrala mesto Piran (Šrot, 2007). Ugotovila je, da je ocena
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potencialnega izkoristka sončne energije pri pretvorbi v elektriko najvišja v primerjavi
z ostalimi izbranimi kraji v Sloveniji. Ravno tako sta najvišji dnevni (ocena povprečne
dnevne produkcije je 3,1 kWh) in mesečni produkciji električne energije s pomočjo
kristalnih silikonskih modulov. Ocena skupne letne produkcije je 1149 kWh z viškom
v mesecu juliju in nižkom v mesecu decembru. Glede na karto 5 in podobne klimatske
značilnosti obravnavanega območja s klimatskimi značilnostmi Pirana, je ocena
potencialnega izkoristka sončne energije pri pretvorbi v elektriko podobna kot v
Piranu.
Karta 5: Osončenost površja Slovenije.

Vir: Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2004.

• drobno podjetništvo, storitvene in servisne dejavnosti: z ustvarjanjem novih delovnih
mest na tem območju bi zmanjšali dnevne delovne migracije, saj bi bila delovna mesta
za nekatera območja občine bližje, skupaj s tem bi morali zagotoviti bolj učinkovit
javni prevoz. Mestna občina Koper ima obrtno cono le v Šalari, kljub temu, da je v
Dolgoročnem planu 1986-2000 drobnemu gospodarstvu namenjenih šest območij.
Predvidenim območjem so bodisi spremenili namembnost v mešano rabo oz.
stanovanjska območja bodisi zanje ni interesa oziroma je problematična lastniška
struktura in komunalna opremljenost. Na obravnavanem območju so te ovire manjše,
saj sta lastniška struktura in trenutna raba bolj homogeni, glede komunalne
opremljenosti pa bi bila potrebna le posodobitev infrastrukture.
Dejavnosti, ki se v skladu s SWOT analizo in planskimi dokumenti ne priporočajo:
• kemična industrija: kakršnokoli nadaljevanje, širjenje oziroma zamenjava kemične
industrije. Glede na lokacijske zahteve kemične industrije, ni strokovno utemeljenega
razloga, da je kemična industrija umeščena na obravnavanem območju;
• trgovske dejavnosti: v Kopru že sedaj obstajajo trgovski centri vseh večjih trgovcev, ki
delujejo v Sloveniji (Supernova – Interspar, Mercator (zgradil je dva centra), Lidl,
Hofer, Tuš, Merkur...) in ni mogoče upravičiti izgradnjo še enega velikega trgovskega
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centra. V Dolgoročnem planu občine 1986-2000 trgovski centri niso bili predvideni in
so občino presenetili;
turistične dejavnosti: v Kopru prevladuje sezonski (kopališki) turizem, ki tako obalnim
naseljem daje utrip le v poletnem času, v zimskem pa so ta naselja izpraznjena in
samotna. Potrebe po turističnih zmogljivosti so v notranjosti Slovenske Istre, kamor pa
proučevano območje ne spada. Turistični kompleks se tudi ne sklada z okoliško
obstoječo rabo.
PREDLOG BODOČE RABE

Pri načrtovanju nove rabe prostora je potrebno upoštevati, da bi se nova raba prostora skladala
z obstoječimi kmetijskimi površinami, stanovanjskimi območji in potrebami Mestne občine
Koper. Slednje bi bilo potrebno pretehtati in izbrati tiste, ki bi dolgoročno največ prispevale k
razvoju občine. Upoštevati je potrebno načela trajnostnega razvoja, ki je: »takšen način
razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih
generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.« (Plan B za Slovenijo po Svetovni komisiji
za okolje in razvoj (WCED), 2008). Predlog bodoče rabe je zasnovan tudi na enem izmed
temeljev trajnostnega razvoja, ki govori o zmanjšanju potreb po vsakodnevnemu potovanju s
pomočjo prostorskega približevanja območij dela in območij bivanja (raba prostora je
mešana), ki prispeva tudi k zmanjševanju emisij toplogrednega ogljikovega dioksida in
onesnaženosti mestnega ozračja. Prostorsko približevanje bi nadaljevalo policentrični razvoj
Slovenije, ki je po Plutu (2005) optimalna prostorska in regionalna usmeritev, k čemur
prispeva svoj delež tudi predlog bodoče rabe na obravnavanem območju.
Predlog bodoče rabe je zastavljen tako, da se upošteva tudi potrebe prebivalcev. Predlagana
raba prostora je mešana in heterogena in skuša zadovoljiti čim več različnih potreb in
zmanjšati dnevno migracijo zaradi dela. Območje bo služilo lokalnemu prebivalstvu in Mestni
občini Koper. Položaj mesta Koper bi se utrdil, prineslo bi mu nove razvojne impulze ter
gospodarske koristi in izboljševalo bi se njegovo socialno stanje z novimi delovnimi mesti in
stanovanji. Območje, ki je do sedaj veljalo za najbolj onesnaženo v Mestni občini Koper in je
zato imelo negativen predznak, bi prešlo do območja, ki bi bilo najbolj ekološko inovativno in
imelo majhen ekološki odtis (površina, ki je potrebna za proizvodnjo porabljenih virov in
absorbcijo proizvedenih odpadkov (The European Environment, 2008)). Predlog je prikazan
na karti 6, kjer so predvidena naslednja območja bodoče rabe prostora:
• območje obstoječe rabe: podjetje Lama je uspešno prebrodilo tranzicijsko krizo in
zaposluje okoli 400 delavcev, ki večinoma prihajajo na delo iz bližnje okolice.
Podjetje je uspešno rešilo tisti del svoje proizvodnje, ki je bil ekološko najbolj sporen,
to je proizvodnja galvanskega mulja, ki nastane kot stranski produkt pri procesu
galvanizacije. Galvanski mulj izvažajo v Nemčijo za potrebe nadaljnje predelave.
Podjetje ima izgrajene ustrezne čistilne naprave, tako za čiščenje plinov, kot tudi za
čiščenje vode. Vzpostavilo je učinkovit način recikliranja vseh odpadkov, ki nastanejo
v proizvodnji in tako z različnimi ukrepi zmanjšalo svoje pritiske na okolje. Podjetje
Lama trenutno ne povzroča prekomernih pritiskov na okolje in ukinitev proizvodnje bi
imela prevelik negativen socialni in ekonomski vpliv na širšo okolico. Zahodni del
območja, kjer bi se nadaljevala obstoječa raba, je pokrit s trajnimi nasadi in tvori zelen
pas ob avtocesti in zmanjšuje raven hrupa, ki izvira iz avtoceste;
• območje tehnološkega parka in podjetniškega inkubatorja, ki bi pripomogla k nastanku
in razvoju novih, mladih podjetij. Praviloma se na takih območjih zgoščajo
novonastala podjetja, ki koristijo nekatere skupne storitve, kot so oglaševanje,
računovodstvo, tehnične storitve itd. in si tako zmanjšajo stroške in imajo možnost
hitrejše rasti. Novoustanovljena podjetja bi ustvarjala nova delovna mesta, v
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tehnološkem parku tudi delovna mesta za višje izobraženo delovno silo. Z uspešnim
razvojem teh podjetij bi prišlo tudi do večje gospodarske rasti. Območje je locirano
blizu prometnic in bi se zato nahajalo v območju III. stopnje varstva pred hrupom, kjer
so dovoljene mejne vrednosti višje, kot npr. na območjih stanovanj čiste stanovanjske
površine in je tako hrup manj moteč dejavnik okolja. Možna bi bila uporaba že
obstoječih stavb, ki bi jih prenovili in sanirali za nove potrebe, s čemer bi se zmanjšali
stroški revitalizacije celotnega obravnavanega območja. Enako velja za komunalno
infrastrukturo, ki je že izgrajena;
Karta 6: Predlagana raba prostora.

Avtorica: Santina Lavrič, 2008. Kartografska podlaga: GURS, 2008; MOK, 2008.

•

•

območje sončne elektrarne, katere sončni moduli bi se razprostirali na okoli 26.000
m². Glede na to, da se največja že izgrajena mala fotonapetostna elektrarna v Sloveniji,
ki se nahaja v Mariboru na strehi poslovne stavbe Elektra Maribor, razteza na površini
približno 500 m² in letno proizvede 37 MWh električne energije, kar zadostuje
mesečnim potrebam 50. gospodinjstev (Sončna elektrarna, 2007), ima območje dovolj
prostora za izgradnjo sončne elektrarne, ki bi zadostovala potrebam obravnavanega
območja;
območje zelenih površin bi prekrivalo približno eno četrtino območja, znotraj katerega
bi bilo bivalno območje. Zelene površine bi bile ustrezno urejene za potrebe rekreacije
in bi se zato delno približale reki Rižani, s čimer bi se jim dvignila doživljajska
vrednost. Pozitivno bi vplivale na izgled območja in pripomogle k boljši percepciji in
odnosu okoliških prebivalcev do obravnavanega območja. Del zelenih površin bi ščitil
stanovanjsko območje pred negativnimi vplivi (hrup, zunanji izgled podjetij...) s
severovzhodnega dela območja in tako nanj imel blažilne učinke;
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območje stanovanj bi bilo s severovzhoda in jugozahoda obdano z zelenimi
površinami. Stanovanjski objekti bi bili namenjeni neprofitnim stanovanjem in bi bili
izgrajeni po načelu varčnih, nizkoenergetskih bivalnih objektov z dodelanim
reciklirnim sistemom, čim nižjo rabo energije in vode in čim manjšim iznosom snovi v
okolje. Uporabljeni bi bili enaki principi in načela kot pri projektu EkoHiša, ki je
slovenski primer trajnostnega bivanja, ki ga Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Umanotera predstavlja na svoji spletni strani.

8. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo temelji na integralnem geografskem modelu proučevanja degradacije okolja,
ki je zasnovan na DPSIR (D – driving forces, P – pressures, S – state, I – impacts, R –
responses) modelu, ki upošteva vzročno-posledično prepletenost in povezovanje različnih
sestavin okolja in dejavnikov v tem okolju. Obremenitve sestavin okolja povzroča industrija,
voda, zrak in prst pa se v odvisnosti od samočistilnih in regeneracijskih sposobnosti odzivajo
na pritiske. Rezultat teh procesov je stanje okolja. Glavne ugotovitve proučevanja pritiskov
industrije na kakovost voda, zrak, prsti in zdravja prebivalcev so:
a) večina industrijskih podjetij v Dekanih ne opravlja rednih obratovalnih monitoringov, zato
je o njihovem obremenjevanju okolja malo podatkov. Monitoringi kakovosti površinskih
voda (2000-2005) prikazujejo, da sta se tako biološka ocena kakovosti vodnega toka kot
ocena kemijskega stanja po letu 2000 začeli izboljševati. Glavni razlog je ureditev iztoka
odpadnih voda Celanese Polisinteze, ki je do takrat neprečiščene odpadne vode izpuščala
neposredno v Rižano. K dvigu kakovosti Rižane je z zmanjšanjem proizvodnje
pripomogel tudi Kemiplas, saj je s tem zmanjšal količino odpadnih voda. Vseeno pa je
slednji največji obremenjevalec reke Rižane, saj ima največjo letno količino porabljene
vode, proizvede največ odpadnih voda in del le-teh še vedno spušča v vodotok brez
predhodnega čiščenja;
b) onesnaženost zraka je bila ugotovljena posredno preko meritev imisij in podatkov letnih
obratovalnih monitoringov emisij snovi v zrak iz industrijskih obratov. Meritve imisij so
bile z mobilno ekološko-meteorološko postajo v Dekanih opravljene v poletnem času leta
2000. Te meritve so imele poudarek na merjenju spojin, ki sestavljajo BTX spojino, ki
ima povišane vrednosti v zraku v bližini prometnic. Ugotovljeno je bilo, da tudi v Dekanih
dnevni hodi merjenih snovi (benzen, toulen, ksilen) sovpadajo s povečanimi prometnimi
tokovi. V času meritev je bila avtocestna povezava Koper-Ljubljana, ki poteka severno od
območja, še v gradnji, največ obremenitev pa so prispevali tranzitni turistični tokovi.
Danes je na prometnicah v bližini industrijskega območja manj prometnih zastojev in
posledično manj emisij iz prometa, zato bi bilo potrebno za opredelitev dejanskega stanja
opraviti ponovne meritve. Vprašanje se zastavlja, ali bi bile izmerjene vrednosti spojin
BTX res nižje zaradi spremenjenih prometnih tokov ali pa bi izkazovale enake ali celo
višje vrednosti kot leta 2000;
c) do sedaj je bilo v Koprskem Primorju opravljenih malo študij kakovosti prsti,
najobsežnejša raziskava je bila objavljena leta 1992. Dostopni podatki o vsebnosti
onesnažil v prsti so le rezultati preiskave tal o vsebnosti toksičnih snovi, ki je bila
izvedena za namene poročila o vplivih na okolje za RTO napravo (naprava za zmanjšanje
emisij odpadnih plinov iz proizvodnje anhidrida ftalne kisline) (Poročilo o vplivih...,
2002). Naročnik raziskave je bil Kemiplas, izmerjene vrednosti toksičnih snovi, težkih
kovin, mineralnih olj, pesticidov itn. pa so bile pod zakonsko določenimi vrednostmi za
posamezno snov. »Koncentracije onesnaževalcev, ki se gibljejo v zraku ali vodi, se
navadno dokaj hitro razredčijo ali premešajo, pri prsti pa se številne emisije akumulirajo«
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(Plut, 1998). Meritvam navkljub je zato, na prsti v okolici industrijskih obratov, največ
tveganja pri pridelovanju korenovk in solatnic (Hudnik, 2000);
d) obravnavana podjetja so vir nevarnih in nenevarnih odpadkov. Stopnja reciklaže se med
posameznimi podjetji razlikuje in je predvsem v Kemiplasu neustrezna. Le-ta ne ločuje
nenevarnih odpadkov, poleg tega nekatere nevarne odpadke skladišči, namesto da bi jih
predal nadaljnjim predelovalcem;
e) onkološki inštitut je leta 2003 analiziral pojavnost rakastih obolenj v Mestni občini Koper
(Primic-Žakelj, Zadnik, 2003). Izsledki raziskave kažejo, da imajo prebivalci krajevne
skupnosti Dekani statistično značilno manj vseh rakavih bolezni v primerjavi s celotno
upravno enoto Koper. Prebivalci vplivom emisij v zrak pripisujejo tudi nerakave bolezni
očesne sluznice in dihal, o pojavnosti katerih do sedaj ni bilo opravljenih raziskav.
Največ emisij se je v okolje izpustilo na koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let, ko
so imela podjetja najobsežnejšo proizvodnjo pred tranzicijsko krizo in obenem minimalne
ukrepe za zniževanje količin in kakovosti izpustov. Do prvega zmanjšanja emisij je prišlo
skupaj z upadom proizvodnje v času tranzicijske krize. Kasneje so se začeli pojavljati težnje
po izgradnji čistilnih naprav, saj je to zahtevala zakonodaja in prebivalci. Čistilne naprave
podjetju lahko prinesejo tudi finančne koristi, npr. podjetje Lama je z izvozom galvanskega
mulja, ki je okoljsko najbolj problematičen odpadek, celo znižalo stroške obratovanja. Zadnji
velik upad emisij se je zgodil v začetku tretjega tisočletja, saj je novembra leta 2002 Kemiplas
zmanjšal proizvodnjo anhidrida ftalne kisline, leta 2004 pa popolnoma ukinil proizvodnjo
mehčal in lepil.
V okviru uporabljenega modela so bila določena območja za posamezne pokrajinotvorne
sestavine, na katerem pritiski industrije še vplivajo na njihovo stanje. Tako so bila omejena
območja onesnaženih voda, onesnaženega zraka, onesnažene prsti in območje vpliva pritiskov
industrije glede na zaznavanje okoliških prebivalcev. Obseg onesnaženega območja je
odvisen od količine emisij in mikrogeografskih pogojev, tako da se je z zmanjševanjem
emisij, začel zmanjševati tudi obseg onesnaženega območja, predvsem velja to za onesnažen
zrak in s tem posledično tudi prst. Zrak v atmosferi nima fizičnih ovir, zato je prostorski
doseg onesnaženega zraka odvisen od naravnogeografskih razmer. Območje onesnaženega
zraka ima ob izrednih dogodkih le lokalni, ob večji vetrovnosti pa tudi prekomejni obseg.
Obseg območja onesnažene vode se ni spreminjal, izpusti v reko Rižano so se vedno prenašali
po reki navzdol. Ne glede na koncentracijo emisij v reki, onesnažena voda vedno doseže
morje, saj je Rižana prekratka reka, da bi s svojimi regeneracijskimi in samočistilnimi
sposobnostmi uspela absorbirati onesnažila pred izlivom v morje. Do kam pa sega
onesnaževanje s strani dekanske industrije v morju, je nemogoče ugotoviti zaradi sinergijskih
učinkov različnih virov onesnaževanja morja ob slovenski obali.
Diplomsko delo prvo delovno hipotezo sprejme, drugo pa zavrne:
• prva predpostavlja, da je obseg območja, do koder fizično segajo negativni vplivi
relativno manjši glede na obseg območja, do koder segajo negativni vplivi glede na
zaznavanje okoliškega prebivalstva. Delovna hipoteza je potrjena, saj je bilo
ugotovljeno, da je območje krajevnih skupnosti, ki se pritožujejo nad delovanjem
kemične industrije, večje od območja onesnaženega zraka in s tem onesnažene prsti.
Vendar je potrebno razumeti, da je obseg obeh območij nemogoče natančno omejiti,
zato sta si lahko po velikosti zelo blizu;
• druga ugotavlja, da je negativna percepcija kemične industrije, zavirala razvoj
neindustrijskih dejavnosti, kar pa ne drži, saj taki razvojni impulzi sploh niso obstajali.
Če pride do popolne opustitve industrije, negativno zaznavanje ne bo veliko vplivalo
na bodoči razvoj, saj je lokacija območja zelo interesantna za mnoge dejavnosti. Poleg
tega bodo prebivalci zadovoljni, da se je onesnaževanje prenehalo in bodo zato imeli
bolj pozitiven odnos do območja.
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DPSIR model nakazuje, da se odzivi prebivalstva lahko vračajo na katerokoli točko modela.
Slabše, kot je stanje kakovosti posameznih sestavin okolja, večji so vplivi sestavin na
prebivalstvo in močnejši so odzivi. Prebivalci že dolgo opozarjajo na negativne prostorske
učinke dekanske industrije in želijo njeno sanacijo ali zaprtje, da bi živeli v čistem okolju.
Najbolj negativen odnos imajo do Kemiplasa zaradi emisij z neprijetnim vonjem, ki se širi iz
obratov in kemičnega snega, ki ga ob izrednih dogodkih opazijo na svojih pridelkih, čeprav
podjetje Kemiplas trdi, da to ni škodljivo. Naveličali so se obljub, posegajo po bolj drastičnih
metodah, kot so protest, zapora cest in tožba. Nova raba prostora, ki bi jo okoliški prebivalci
sprejeli in imeli od nje koristi, bi morala ustvarjati nova delovna mesta, nuditi bivanjske
prostore in zelene površine za sprostitev in rekreacijo. Nova delovna mesta bi morala
ustvarjati podjetja, ki so okoljsko neobremenjujoča in bi jih okoliških prebivalci sprejeli.
Med nastajanjem pričujočega diplomskega dela je inšpektor za okolje in prostor zahteval
zaustavitev proizvodnje v Celanese Polisinteza, kar se je zgodilo v začetku aprila 2008.
Lastnik dekanskega podjetja, koncern Celanese iz ameriškega Dallasa, se je odločil za
likvidacijo dekanske podružnice. Razlog za zaprtje je bilo dejstvo, da je Agencija RS za
okolje izdala sklep o zavržbi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po IPPC
direktivi. Kemiplasovo vlogo Agencija RS za okolje še proučuje, saj je vlogo podjetje
dopolnilo meseca marca (Inšpektor je zaprl..., 2008). Podjetja, ki v svojem proizvodnem
procesu oziroma pri izvajanju svoj dejavnosti uporabljajo nevarne kemikalije in so
opredeljene kot vir manjšega tveganja za okolje po Uredbi o ukrepih za zmanjšanje tveganja
za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami na obravnavanem območju sta
podjetji Celanese Polisinteza in Kemiplas (Kataster onesnaževalcev v MOK, 2004). Po
aprilskih dogodkih pa obratuje samo še Kemiplas.
Končni predlog revitalizacije degradiranega industrijskega območja v Dekanih te smernice
upošteva, kot upošteva tudi načela sonaravnega razvoja, kot so npr. kakovosten gospodarski
razvoj, minimizacija rabe neobnovljivih virov energije in preprečevanje okoljskih pritiskov
(Plut, 1998). Za nadaljnji razvoj obravnavanega območja so možni različni scenariji, tudi tak,
ki predvideva širjenje kemične in ostale industrije. S SWOT analizo so bile pretehtane
prednosti in priložnosti, ki jih območje bodočim dejavnostim nudi. Ugotovljene slabosti in
nevarnosti so večinoma povezane z dolgoletnim onesnaževanjem. Rezultati SWOT analize so
služili kot podlaga za proučitev možnosti umestitve posameznih dejavnosti. Predlagane
dejavnosti ne posegajo prekomerno v prostor, delno uporabijo že obstoječo komunalno
infrastrukturo, najbolj vizualno degradiran del območja pa z zelenimi površinami in
odstranitvijo obstoječih zgradb spremenijo v najprivlačnejši del območja. Predlog predvideva
reciklažo vseh odpadkov in njihovo ponovno rabo, ravno tako predvideva minimizacijo
izgube energije in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije. Predlagana
revitalizacija ne predvideva nadaljnje proizvodnje v kemični industriji in predlaga popolno
odstranitev te proizvodnje iz območja. Predlagana nova usmeritev območja je zastavljena
tako, da jo okoliški prebivalci lahko sprejmejo, jo uporabljajo in imajo od nje koristi (delovna
mesta, stanovanja, rekreacijske površine). Predlagane dejavnosti niso odvisne od bližine
mesta Koper, bližina prometnic jim koristi, saj zagotavlja dobro dostopnost za delovno silo in
blago, ne onesnažujejo okolja preko nosilne zmogljivosti in obenem prinašajo ekonomske in
socialne koristi za okoliško prebivalstvo.
Diplomsko delo predlaga revitalizacijo območja, ki je sonaravna, kvalitetna in zadovoljuje
potrebe različnih sfer in lahko služi kot osnova, na kateri se lahko gradi bodoči razvoj
obravnavanega območja. Končni predlog je sledeč:
• na severovzhodnem delu območja bi se ohranila obstoječa raba, saj so pritiski
kovinske industrije na okolje na sprejemljivi ravni;
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• na območju med cesto in industrijskim obratom (Lamo) bi bila sončna elektrarna, ki bi
proizvedla dovolj energije za obravnavno območje, glede na slovenske izkušnje s
sončnimi elektrarnami (Sončna elektrarna, 2007);
• okoli četrtino območja bi pokrivale zelene površine, ki bi bile urejene za rekreacijo
prebivalcev in bi povečale samočistilno zmogljivost okolja;
• znotraj zelenih površin bi bilo bivalno območje večstanovanjskih zgradb. Te bi bile
pasivne, nizkoenergetske hiše, z rastlinsko čistilno napravo, dodelanim reciklirnim
sistemom itn.,
• na severozahodnem delu bi bila tehnološki park in podjetniški inkubator, ki bi
pripomogla k gospodarskemu razvoju in ustvarjala delovna mesta.
9. SUMMARY
The B.A. paper is based on the integral geographical model of research on environmental
degradation designed on DPSIR (D – driving forces, P – pressures, S – state, I – impacts, R –
responses) model. This model considers cause and effect connection of different
environmental components. The driving force is industry that puts pressures on water, air and
soil which are responding whit their state, which is as follows:
• water quality of the Rižana river improved after in 2000 Celanese Polisinteza arranged
its waste water efflux so it was not let out directly into the river without any
purification treatment anymore. Kemiplas still does the same with a part of their waste
water. This in turn with the fact that it has the largest water usage places the company
in the first place in the environmental burdening;
• immissions measurement in the summer of 2000 show that most of analyzed pollutants
(compounds of BTX) come from traffic emissions. In the time of the research the
highway connection between Koper in Ljubljana was under construction and most of
the transit tourist traffic flow went through the studied area. The question that arises is
would the value of BTX compound really be lower from values measured in 2000;
• accessible data on soil pollution present that none of the soil pollutant exceeds the
limits defined by the law. This data was acquired within the research of the impact on
the environment for air purification device in Kemiplas (Poročilo o vplivih…, 2002).
The emissions from industrial plants in Dekani are slowly improving due to construction of
purification devices, decreases in production and implementations of waste treatment
programs. The extent of degraded area depends upon the volume of the emissions, therefore
the extent of the degraded area contracted with the improvements in emission’s volume and
quality, which especially applies to the extent of degraded area due to air pollution and
consequently soil pollution.
The B.A. paper confirms the first hypothesis and rejects the second as stated below:
• the first hypothesis supposes that the extent of the degraded area, which is under the
negative pressures of the driving force (industry), is relatively smaller than the extent
of the degraded area that is perceived by the surrounding inhabitants. This hypothesis
is confirmed because the paper established that the area of the local communities
complaining about chemical industry is larger than the polluted area;
• the second hypothesis supposes that the negative connotation due to chemical industry
suppressed economic development, which is not confirmed because the developmental
impulses were nonexistent.
During the making of this B.A. paper, more specifically in the beginning of April 2008, the
environmental inspector closed the production line in Celanese Polisinteza. The owners,
Celanese from Dallas (USA), decided to liquidate the branch in Dekani. The closure was
based on the failure of the company to obtain the environmental protection permit. Kemiplas
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completed its applications for environmental protection permit in March 2008, thus the
Environmental Agency of the Republic of Slovenia is still in the process of examining the
documentation (Inšpektor je zaprl…, 2008). The result is that there is only one company left
in the studied area, which is defined as a source of minor threat for the environment –
Kemiplas.
The new land use that would be widely accepted by the surrounding inhabitants and would
bring multiple benefits for them should create new jobs, offer housing and green areas for
relaxation and recreation. In order to achieve approval from the inhabitants, new jobs should
be created by environmentally friendly businesses. The final proposition of revitalization of
the degraded area in Dekani follows these guidelines, and in addition also considers the
principles of sustainable development, such as qualitative economic development,
minimization of the usage of fossil fuels and prevention of pressures on the environment
(Plut, 1998). The suggested activities obtained through the SWOT analysis do not put
excessive pressures on the environment and they partly use existent public utilities.
Furthermore they transform the most visually degraded area with the use of green areas and
the removal of some buildings to the most visually attractive part of the studied area. The final
proposition foresees all waste recycling and reuse of some waste materials; moreover it
foresees the minimization of energy loss and production of electrical energy from renewable
sources of energy. The final revitalization proposition does not foresee further production in
chemical industry and suggests complete elimination of such industry. Revitalization of
degraded area is designed in such manner that the surrounding inhabitants are able to accept it
as part of their immediate environs and also benefit from it. The suggested activities are not
dependent on the city of Koper, they do not pollute the environment beyond the
environmental carrying capacity and at the same time they bring economic and social benefits
for the population. Furthermore the vicinity of traffic routes has beneficial effect on the
activities hence it ensures good accessibility for the workforce and merchandise.
The B.A. paper proposes sustainable and qualitative revitalization and satisfies the needs of
different spheres and serves as a foundation for future economic and social development of
the studied area. The final future land use that is proposed is:
• northeast part of the area would maintain current land use hence the pressures of the
metal industry are on acceptable level;
• solar electricity plant would be placed between the road and Lama and it would,
according to Slovene experience with solar plants, produce enough power for the
entire area;
• approximately one fourth of the area would be covered with green areas suitable also
for recreation. In addition, this green areas would contribute to environment’s selfcleansing capability;
• within the green areas there would be a living zone of multi-dwelling buildings with
low energy output, constructed wetlands for waste water treatment, recycling system
etc.;
• technological park and business incubator that would increase economic development
and create new jobs would be placed in the northwest part of the area.
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