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 Slávko MEZEK

 Koper - obalno mesto: danes
 in nikoli več?
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 Voda - čudcžna snov, ki vcrjetno v
 vsakem od nas v/buja paleto najraz-
 ličnejsih občutij: nenehno spremi-
 njajoča se, vedno znova skrivnostno
 privlačna. Voda - priznavamo jo kot
 vir življenja, pa naj bo to v evolu-
 cijskem, fiziološkem, ekonomskem,
 celo poetičnem smislu, in še bi lahko
 nalévali v ncdogled. Kot krajinské-
 mu arhitektu - prostorskemu planer-
 ju, ki deluje na slovenski obali, mi
 pomeni voda oz. obala kot stik vode
 in kopnega tisti dragoceni prostor, ki
 ga je třeba, kjer je to le mogoče,
 prihraniti za nekaj lepega, plcme-
 nitega, stimulativnmega, predvsem
 pa namenjenega člověku, člověku
 kot "igrajočemu se bitju".

 Seveda je obalo mogoče videti tudi
 veliko bolj prozaično: kot privlačen
 prostorski potencial za raznovrstne
 gospodarskc dejavnosti - za luke,
 marine, ograjene in turistom name-
 njenc pláže, prometne koridorje ipd.

 Če si na primeru prostorskega raz-
 voja Kopra pogledamo, kateri zorni
 kot gledanja na vodo oz. obalo pre-
 vladujc, potem ni nikakršnega dvo-
 rná: za poetičnost že lep čas ni pre-
 tiranega posluha. Mesto namreč
 vztrajno izgublja možnost neovira-
 nega dostopa do morja in že v bližnji
 příhodnosti se kaj lahko zgodi, da bo
 prebivalcem nekoč otoškega mesta -
 kakšna ironija - neoviran pristop do
 morja popolnoma onemogočen.

 Začelo se je na přelomu stoletij, ko
 so se v vedno bolj plitvem přelivu
 med mestom in vzpetinami na jugu
 pojavile soline, ki so bile nato izsu-
 šene; nadaljevalo se je po vojni z
 izgradnjo luke, ki je zasedla prak-
 tično celo severno in vzhodno obalo

 nekdanjega otoka; nadaljevalo naj bi
 se z načrtovano turistično marino, ki
 naj bi zasedla še preostalo zahodno
 obalo med mestom in Semedelo po
 eni varianti ali preostanek mestnega
 kopališča na severní obali po drugi;
 obalo med Semedelo in Izolo pa naj
 bi zasedla štiripasovna prometnica.

 Vzroke za tako brezbrižnost do

 morja in obale bi bilo po mojem
 mnenju třeba iskati v povojnem ek-
 sodusu avtohtonega in doselitvi /clo
 heterogenega cclinskega prebival-
 stva, ki tradicionalno seveda ni
 mogio biti intimneje navezano na
 morjc. To dějstvo je sovpadlo s pre-
 vladujočimi vrednotami industrijske
 dobe, ko je (bilo) neprimerno laže
 zagovarjati podrejanjc prostorskih
 posegov pretežno ekonomsko teh-
 niškim kriterijem, tudi na račun kva-
 litetc življenja.

 Vendar pa se tudi v Kopru ncprck-
 licno končujc obdobje ravnoduš-
 nosti do urbane preobrazbc, saj seje
 postopoma že oblikoval novi urbani
 subjekt z vedno močnejsimi urbani-
 mi težnjami. Pričakujemo lahko, da
 se bo tak trend v daljši časovni
 perspektīvi še okrcpil vzporedno s
 sociokulturnimi spremembami, ki
 naj bi jih přinesla postindustrijska
 informacijska družba, na pragu ka-
 tere (kljub všemu) stojimo.

 Šc vedno je čas, da se izognemo no-
 vim napakam v prostorskem razvoju
 mesta, ki v sedanjem časovnem in
 duhovnem kontekstu pomenijo
 nerazumljiv anahronizem. Tu mis-
 lim predvsem na že omenjeno grad-
 njo obalné štiripasovnice med Se-
 medelo in Izolo ter na gradnjo turi-
 stične marine.

 O obalni cesti

 Gradnja štiripasovnice ima dolgo in
 burno zgodovino: še v 70. lclih je bilo
 kljub že tedaj močnim odporom
 odločeno, naj bi hitra cesta tekla tik
 ob obali. Kasncjši prostorski razvoj
 mesta je večino drugačih rešitev uči-
 nkovito onemogočil. Danes poteka-
 jo dela na obalni cesti pospešeno:
 cesta je s svojim nasipom že dosegla
 morje med Semedelo in Žusterno,
 tako da je mogoče nazorno videti,
 za kakšen poseg pravzaprav gre.
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 Nobenega dvoma ne more bili več:
 gre za katastrofo v vseh tislih po-
 glcdih, ki presegajo enostavne tch-
 nično - promet no - ckonomske
 vidike.

 Zato je nujno, da se projekt ponovno
 preveri in da se uvcljavijo z vidika
 rekreacijskc rabe obale ustreznejše
 rešitve. Možnosti je več: tako altcr-
 nativna trasa kot tudi nasut je širo-
 kega tampona med cesto in morjem
 in njegova p(v/orna ureditev.

 Alternativna trasa je mogoča, in si-
 cer tako, da cesta takoj za Semedelo
 zavije v tunel, prečka pod zemljo v
 dolžini pribl. 1900 m naselji Seme-
 dela in Žustcrna, nato teče po hřibu
 mimo bolnice in se pod njo ponovno
 združi z že zgraje nim odsekom obal-
 né ceste. Přednost alternativně trase

 je z vidika rekreacijskc rabe obale
 nedvoumna: s preusmeritvijo tran-
 zitnega prometa stran od morskc
 obale bi bil omogočen razmah dejav-
 nosti, kot so kopanjc, kolcsarjenjc,
 sprchajanjc, skratka uživanje miru in
 bližine vodě.

 Naslednja možnost je nasutje dovolj
 širokega tampona med cesto in mor-
 sko obalo. Nasutje bi morālo biti
 tako široko, da bi omogočilo zmanj-
 šanje negativnih vplivov ceste v rek-
 reacijskem območju na sprcjemljivo
 raven (hrup, emisija izpuSnih plinov,
 vizualno onesnaženje ipd.) in tudi
 nemoten razvoj samih rekreacijskih
 dejavnosti.
 Tako tunelska varianta trase kot tudi

 ustrezno nasutje ob obalni trasi bi
 bili seveda dražji, vendar bi se po
 mojem prcpričanju račun kljub temu
 izšcl, saj gre tako rekoč za problem
 nacionalnega prestiža in ker v bo-
 dočnosti lahko pričakujemo samo še
 naraščanjc pomena in vrednosti na-
 ravno ohranjenih območij. Varianti
 vsekakor zaslužita ustrezno pozor-
 nost, tako strokovno kot tudi laično.

 O gradnji turistične marine

 Tudi ideja o gradnji marine je že
 precej stara: s kapaciteto 1350 pri-
 vezov je bila uvrščena že v prejšnji
 srednjeročni družbeni pian (zasedla
 naj bi cel zaliv med Žusterno,

 Semedelo in Koprom). V naslcd-
 njem srcdnjcročnem planu 1986-
 1990 je bila kapacitcta skrčena na
 550 privezov. V izdelavi prostorskih
 izvedbenih aktov - zazidalnega na-
 črta je bilo izdclanih več variant na
 Bonifiki, ravnici med Koprom in
 Semedelo. Kasneje se je po gradnji
 mini- marine ob nekdanjem vhodu v
 luko na severní obali mesta začelo

 razmišljati še o možnosti, da bi le-to
 razširili v veliko turistično marino s

 kapaciteto 350 privezov na račun
 mestnega kopališča.

 Bistven problem při marinah v ne-
 posredni bližini mesta je po mojem
 mnenju ta, da zasedajo obalo in na ta
 náčin izrivajo javne, prcbivalcem
 mesta namenjene dejavnosti stran
 od dragoccnih povšin ob morju.
 Zagotovila, da bo pristop do morja
 omogočen tudi skozi marino, so gle-
 dc na nujnost varovanja in kontrole
 plovil dvomljiva, predvsem pa ne
 rešujejo bistvenega problema: obala
 marine je siej ko prej tchnični objekt,
 ki ne omogoča privlačnih, prebival-
 cu mesta prilagojenih rešitev.

 Pri oběh alternativnih lokacijah, ta-
 ko listi na Bonifiki kot tisii na severni

 strani mesta na nekdanjem vhodu v
 luko, je to pereč problem. Varianta
 marine med Koprom in Semedelo
 sili v danes siccr neurejeno, pa
 kljub temu zaradi bližine morja dra-
 goceno in vedno živahno mestno
 promenádo - ki je hkrati najkrajša
 povezava za pcšce med zgodo-
 vinskim jedrom in novimi mestnimi
 naselji. Po mojem mnenju je na tej
 lokaciji sprcjemljiva edino varianta
 s poglabljanjem dela (depresije)
 Bonifike za akvatorij marine. Na ta
 náčin bi za operativně potrebe ma-
 rine pridobili novo obalo v zalcdju,
 obstoječo promenádo pa ohranili
 kot čisto urbano povšino, mesto
 sprchodov, bežnih srcčanj, pose-
 danj, opazovanja morja in sončnih
 zahodov, pa tudi življcnja marine z
 druge strani promenade.

 Šibka plat druge variante, tiste na
 severni obali mesta, pa je po mojem
 mnenju poleg dějstva, da zaseda
 edino mestno kopališče, tudi v tem,
 da za vselej odpravlja možnost po-
 novne vrnitve obale, ki jo danes
 zaseda luka, mestu. Po realizaciji te  43
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 variante res ne hi bilo nobenega
 pametnega argumenta več, da bi
 luko Se silili iz mesta: severna obala

 bi bila verjetno mestu za vselej am-
 pul irana. Na tem mestu bi bile po
 mojem smiselne le tiste variante, ki
 bi u pošt evale možnost odselitve luke
 in omogočalc normalno komunika-
 cijo mesta v smeri vzhod - zahod.

 Tako: bliža se torej čas usodnih
 odločitev, kjer čaka politiko, pred-
 vsem pa stroko odgovorno delo: od-
 ločitve bodo v naslednjih desetletjih

 vmnogočcm dale pečat mestu in celi
 obalni regiji.

 Uspeh bo, če se nam vbodočnosti ne
 bo třeba vozili po hitrih obalnih ces-
 tah desetine kilometrov daleč, da bi
 lahko uživali v bučanju valov, nes-
 končnih morskih horizont ih ali pre-
 piru galebov, v lepoti torej, ki smo jo
 nckoč že imeli v svoji neposredni
 bližini.

 Slávko Mezek, dipl. inž. urej. krajině,
 Ga ribald ije va 2, Koper.

 Omnia, poglcd i/ parka, začetkom 50. let
 folo: V. B. MuSič
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