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STROKOVNA EKSKURZIJA V KOPRU 
 
Datum: 15.09.2007 
Število udeležencev: 24 
 
1 –  OGLED LUKE KOPER 
2 – ŠKOCJANSKI ZATOK 
 
LUKA KOPER 
- Ogled z avtobusom in dvema vodičema 10:00 do 12:00 (en vodič lokalni – upokojenec Luke, druga 

projektantka objektov); 
- Luka Koper je delniška družba, ki v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. 

Osnovno dejavnost, ki se odvija na terminalih,  bogati široka paleta storitev; 
- Vizija: luka Koper vodilni pristaniški in logistični sistem za države srednje Evrope; 
- Najpomembnejša zaledna tržišča luke so poleg Slovenije še Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, 

Slovaška, Bavarska, Poljska in države bivše Jugoslavije; 
- Terminali: Kontejnerski in ro-ro, Avtomobilski, Terminal za generalne tovore, Terminal za sadje, 

Terminal za les, Terminal za minerale in rudnine, Terminal za žitarice in krmila, Terminal za glinico, 
Evropski energetski, Terminal za tekoče tovore, Terminal za živino, Potniški terminal. 

 
ŠKOCJANSKI ZATOK 
- razlaga (zgodovina, opravljena dela, tekoča dela) s prikazom slikovnega materiala; 
- Naravni rezervat Škocjanski zatok je 122 hektarjev veliko mediteransko mokrišče izjemnega pomena 

zaradi bogate favne in flore. Naravni rezervat sooblikujeta polslana laguna, obdana z rastišči slanuš in 
trstičjem in sladkovodno močvirje z vlažnimi in močvirnimi travniki ter toploljubnimi grmišči na Bertoški 
bonifiki; 

- Zaradi dolgoletnega zasipavanja in načrtnega izsuševanja v urbanistične in industrijske namene je 
območju grozilo popolno uničenje. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je leta 1993 
začelo z široko zastavljenimi naravovarstvenimi prizadevanji za ohranitev in ponovno oživitev 
največjega polslanega mokrišča v Sloveniji; 

- Po obnovi bodo ogrožene vrste rastlin in živali, predvsem ptic, v zatoku ponovno našle svoj košček 
miru in varnosti. Domačini in obiskovalci, ki jih bo pot vodila v rezervat, pa bodo imeli možnost 
spoznavati bogastvo, ki ga ponuja ta biser primorske narave; 

- Ureditev Škocjanskega zatoka bo poudarila izjemen ekološki in krajinski pomen območja ter prispevala 
k boljši kakovosti življenja lokalnega prebivalstva in k povečevanju dodane vrednosti mesta Koper s 
prostorskega vidika, ki ga rezervat v urbanem okolju nedvomno prinaša; 

- Hkrati bo Škocjanski zatok tudi prvo zavarovano območje, v celoti osredotočeno na enake možnosti, 
saj bo opremljen tudi tako, da bo omogočal samostojen obisk skupinam s posebnimi potrebami – 
invalidom ter slepim in slabovidnim obiskovalcem. Pričakovati je tudi povečanje primerjalnih prednosti 
tega dela obale na področju turizma, saj bo rezervat po ureditvi postal tudi destinacija s svežo 
ponudbo naravoslovnega turizma; 

- Dela potekajo pod stalnim gradbenim, naravovarstvenim in projektantskim nadzorom. Med izvedbo se 
aktivno vključujejo tudi drugi predvideni nadzori, hkrati z deli pa se začenja tudi izvedba celovitega 
okoljskega monitoringa; 

- enoinpolurni ogled območja 
LUKA KOPER 

   
Pred vhodom v Luko Koper 



   

 2  

   
Na avtobusu: vodič Luke in Lilan Battelino Sipki materiali 

   
Žerjavi Silosi 
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ŠKOCJANSKI ZATOK 
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TELE FOTKE SO BILE NAPRAVLJENE PA MED GRADNJO, DNE 14.09.2007 

   
 

   
 
Udeleženci ekskurzije: 

1 ga. LILIAN   BATTELINO 
2 ga. MOJCA   BIRSA 
3 ga. LIVIANA   BORKO 
4 g. LUCIJAN   BORKO 
5 g. ZLATKO   GABRIJELČIČ 
6 ga. LIDIJA   GLOBEVNIK 
7 g. ALEŠ   GOLJA 
8 ga. ALENKA   KOTAR 
9 ga. ADRIJANA VILER KOVAČIČ 
10 g.     KOVAČIČ 
11 g. UROŠ   KRAJNC 
12 g. IGOR   LAMPIČ 
13 g. GREGOR   MAVRIČ 
14 ga. JANA   MELJO 
15 g. MITJA   PEČEK 
16 g. LUKA   PETRAČ 
17 ga. PIROŠKA PLAVŠA SZŐLLŐSI 
18 ga. MAJDA   PREGL 
19 g. MIRKO   PREGL 
20 g. ANTON   PREŠEREN 
21 g. SIMON   SITAR 
22 g. FRANCI   ŠALA 
23 ga. MAJA   ŠTAJDOHAR 
24 g. BLAŽ   VELKAVRH 

 


