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Občina Ankaran s predlogi za varovanje svojega in širšega obalnega okolja 
 

Ankaran, 20. februar 2019 – Na včerajšnji, tretji redni seji občinskega sveta Občine Ankaran so se svetniki 
seznanili z zaključkom treh projektov prenove s področja komunikacij. Sprejeli so Odlok o glasilu Občine 
Ankaran in imenovali uredniški odbor Amfore, se seznanili z zaključkom prenove občinske spletne strani 
ter z zaključkom oblikovanja simbolov Občine Ankaran. Sprejet je bil tudi Sklep glede spremembe 
cestninjenja hitre ceste H5 Škofije-Koper, ki predlaga, da se iz tega odseka umakne vinjetni sistem 
cestninjenja. Poleg pooblastila županu Občine Ankaran za podajo soglasja k imenovanju direktorja 
javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d. o. o. je Občina Ankaran izrazila odločno nasprotovanje 
načrtovanemu razsoljevanju morja kot možni rešitvi za pridobivanje vode v sušnih mesecih. Občinam 
slovenske Istre predlaga skupni nastop in takojšnji začetek aktivnosti za zagotavljanje pitne vode iz 
naravnih virov ter sprejem skupne strategije vodooskrbe.  

Na februarski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so se svetniki seznanili z zaključkom prenove občinskega glasila Amfora 
ter sprejeli Odlok o glasilu Občine Ankaran, v katerem sta opredeljeni vsebina in programska zasnova glasila, ter imenovali 
uredniški odbor in odgovornega urednika. Sočasno z zaključkom prenove Amfore so se svetniki seznanili tudi z zaključkom 
projekta prenove občinske spletne strani, ki bo luč sveta ugledala predvidoma konec meseca, svoj zaključek pa doživlja 
tudi projekt oblikovanja občinskih simbolov. S tem Občina Ankaran zaključuje tri pomembne projekte prenove na 
področju komunikacij.  

Občinski svet je sprejel nov Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec ter v nadaljevanju imenoval sestavo stalnih delovnih teles 
občinskega sveta – komisij in odborov ter imenoval sestavo nadzornega odbora Občine Ankaran. 

V nadaljevanju je bil sprejet Sklep glede predloga spremembe cestninjenja hitre ceste H5 Škofije-Koper. Sklep je tesno 
povezan s sprejemom Zakona o cestninjenju in Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki določata uvedbo cestninjenja in 
obveznost nakupa vinjet za hitro cesto H5 Škofije-Koper. Občina Ankaran namreč ugotavlja, da se je od uvedbe cestninjenja 
in vinjet na hitri cesti H5 Škofije-Koper, kot posledica izogibanja plačilu cestnine, povečal tranzitni cestni promet skozi 
Občino Ankaran. Slednje negativno vpliva na zdravo življenjsko okolje občanov, zavarovana območja narave na območju 
Občine Ankaran, varnost najšibkejših udeležencev v prometu (otrok, pešcev, kolesarjev) ter na razvoj zdravstvenega in 
zdraviliškega turizma v občini. Pri tem je treba poudariti, da je Občina Ankaran že močno obremenjena z negativnimi 
posledicami izvajanja pristaniške dejavnosti v koprskem tovornem pristanišču. Občinski svet Občine Ankaran zato s ciljem 
zmanjšanja tranzitnega cestnega prometa skozi občino podaja pobudo za odpravo cestnine in vinjet na cesti H5 Škofije-
Koper. Skladno s tem je občinski svet pooblastil župana za sprožitev ustreznih postopkov oz. za pridružitev drugim 
pobudam za spremembo sistema cestninjenja tako, da se cestninjenje na tej cesti odpravi. Prav tako je občinski svet župana 
pooblastil, da s ciljem zaščite narave in zdravega življenjskega okolja občanov stori vse potrebno za umiritev in zmanjšanje 
tranzitnega prometa po občinskih cestah in regionalni cesti, ki poteka skozi Krajinski park Debeli rtič in Občino Ankaran, 
ter sproži ustrezne postopke in pobude pri pristojnih državnih organih. 

V nadaljevanju je občinski svet pooblastil župana Občine Ankaran za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega 
podjetja Rižanski vodovod d. o. o. Ustanoviteljice tega javnega podjetja so sicer Mestna občina Koper, Občina Izola in 
Občina Piran, vendar je z ustanovitvijo Občine Ankaran delež Mestne občine Koper do zaključka delitvene bilance 



premoženja postal skupno nerazdeljeno premoženje Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Sladno z Zakonom o 
gospodarskih službah in Zakonom o lokalni samoupravi to pomeni, da Mestna občina Koper ustanoviteljske pravice izvršuje 
le ob soglasju Občine Ankaran. Glede na zakonito možnost soodločanja na področju javnega podjetja Rižanski vodovod d. 
o. o. so svetniki obenem sprejeli stališče, po katerem Občina Ankaran odločno nasprotuje načrtovanemu razsoljevanju 
morja kot možni rešitvi za pridobivanje pitne vode. Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d. o. o. je zato Občina Ankaran 
pozvala, da iz strategije družbe, dokumentacije o načrtovanju pridobivanja vodnih virov, razvojnih programov in letnih 
načrtov dela v celoti opusti možnost pridobivanja pitne vode z metodo razsoljevanja morja. Svetu ustanoviteljic Občina 
Ankaran predlaga, da sprejme sklep, s katerim javnemu podjetju Rižanski vodovod Koper d. o. o. ne dovoljuje pridobivanja 
pitne vode z metodo razsoljevanja. Svojo odločitev je Občina Ankaran utemeljila s strokovno argumentacijo Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave, OE Piran, ki v pisni utemeljitvi navaja, da pomeni zagotavljanje oskrbe s pitno vodo 
z razsoljevanjem veliko tveganje za že tako obremenjen morski ekosistem. Občina Ankaran ostalim občinam slovenske Istre 
predlaga skupni nastop in takojšnji začetek aktivnosti za pridobitev in ureditev dolgoročnega vodnega vira, ki bo omogočal 
samooskrbo in dolgoročno stabilno zagotavljanje pitne vode iz kakovostnih naravnih virov Republike Slovenije, ter 
sprejem skupne strategije vodooskrbe, ki ne bo predvidevala pridobivanja vode z metodo razsoljevanja. Občinski svet je 
županu Občine Ankaran naložil, da z župani ostalih občin slovenske Istre (Mestno občino Koper, Občino Izola in Občino 
Piran) začne z aktivnostmi za realizacijo predstavljene odločitve. 

Občinske svetnice in svetniki so vse sklepe sprejeli soglasno. 

 

Več informacij lahko dobite preko tel. (0)5 66 53 008 oz. e-maila kab@obcina-ankaran.si 

 

Z odličnim spoštovanjem! 
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