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Spoštovani gospod dr. Pavel Gantar, predsednik

Ljubljana, 24. marec 2011 

Spoštovani,

v skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno 
poslansko vprašanje v zvezi s prašnimi delci železovega oksida, ki so se sprostili v 
ozračje pri pretovarjanju razsutega tovora v Luki Koper, ki ga naslavljam na ministra 
za zdravje, g. Dorijana Marušiča in ministra za okolje in prostor, dr. Roka Žarnića .

S spoštovanjem,

Franco Juri
Poslanec PS ZARES

                                                                                                   

V prilogi:
- poslansko vprašanje



Poslansko vprašanje v zvezi s prašnimi delci železovega oksida, ki so se sprostili v 
ozračje pri pretovarjanju razsutega tovora v Luki Koper

V preteklih dneh se je v Kopru sprostil sumljiv prah, po znanih podatkih naj bi šlo za 
železov oksid iz očitno slabo varovanih skladišč Luke Koper. Medtem ko sta takoj 
ukrepala  občina  in  Zavod  za  zdravstveno  varstvo,  se  pristojni  državni  organi 
oziroma inšpektorji, še niso oglasili. Ni prvič, da zaradi pretovarjanja in skladiščenja 
razsutih  tovorov  v  koprskem  pristanišču  prihaja  do  sprostitve  in  širitve  zdravju 
škodljivih snovi.  To se,  kljub zaščitni tehnologiji,  pogosto dogaja tudi  z razsutimi 
tovori  na  2.  pomolu.  Najbolj  so  tem  pojavom  izpostavljeni  prebivalci  Ankarana. 
Tokrat so na udaru vsi prebivalci Kopra centra. Mnenje direktorja ZZV Milana Kreka 
je  v  zvezi  z  zadnjim primerom  skrb  vzbujajoče;  "Prah  ki  se  je  v  preteklih  dneh 
sprostil na območju mesta Koper je verjetno železov oksid, ki ima dražeč efekt na 
očesno veznico. Snov tudi draži  dihalne poti,  zato je pomembno da se bolniki,  ki 
imajo že sicer dihalne težave zadržujejo v notranjih prostorih," Na območju, kjer se je 
odložil prah naj ljudje ne izvajajo težji fizičnih naporov in razne športne aktivnosti. V 
primeru zdravstvenih težav naj ljudje  poiščejo pomoč zdravnika.  Priporočamo pa 
tudi,  da se ljudje izogibajo sprehodov z otroci na ogroženih mestih kjer se nahaja 
svetleči prah," opozarja Krek. (vir: Primorska.info)

Nekaj podobnega se že leta dogaja v  okolici obrata Kemiplasa pri Dekanih. Občutek 
pa je, da se država oziroma pristojne službe ne odzivajo ustrezno, pri ljudeh, ki tam 
prebivajo in čutijo posledice tovrstnega onesnaževanja, pa narašča skrb in občutek 
nemoči.

Ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za zdravje pozivam, da nemudoma 
ugotovita  vzroke  in  posledice  tovrstnih  pojavov  ter  odgovornosti  za  opisano 
onesnaževanje.

Zadnji incident z domnevnim železovim oksidom pa utemeljuje pričakovanja, da bo 
Državni  prostorski  načrt  (DPN) za koprsko pristanišče  pripravljen in  sprejet  le  v 
maksimalnem  soglasju  z  neposredno  prizadeto  skupnostjo,  ki  je  izpostavljena 
posledicam morebitnim nesrečam in neljubim dogodkom v vse večjem pristanišču.

Ministrstvi sprašujem kako nameravata ukrepati.
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