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Neugledno smetišče zapušča Ankaran 
 

Ankaran, 24. junij 2021. Na 17. redni seji je Občinski svet Občine Ankaran med drugim 

soglasno potrdil Sporazum o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb, s 

katerim sta župana Mestne občine Koper in Občine Ankaran dogovorila, da Centralna 

čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda ostaja na obstoječi lokaciji, 

medtem ko se Center za zbiranje in sortiranje odpadkov iz Sermina preseli na novo 

lokacijo izven območja Občine Ankaran. 

V uvodni točki dnevnega reda, ki se je nanašala na aktualni predlog pokrajinske zakonodaje, čigar javna 
obravnava se bo zaključila konec meseca, so svetniki pritrdili skupnemu predlogu štirih istrskih občin o 

oblikovanju pokrajine Istra – Istria in tako kot zadnji občinski svet od štirih podali soglasje, da se k 
zakonodajnemu predlogu doda ustrezen popravek. Sklep se nanaša tudi na vsebino zakonodaje in poziva k 

večji jasnosti glede pristojnosti in financiranja pokrajin. 
 

Pretežni del seje se je vsebinsko nanašal na dejavnosti javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o. 

Skladno s spremembami Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb s komunalnimi odpadki 
v Mestni občini Koper, ki se nanašajo na ustreznejše obračunavanje smetarine za sobodajalce, so 

pristojne službe tak pravilnik pripravile tudi za Občino Ankaran. Odvoz odpadkov bo po novem tako obračunan 
na podlagi dejanske obremenitve, torej števila nočitev, in ne več glede na kapaciteto nastanitvenega 

obrata. S tem bodo sobodajalci v času, ko ne bodo polno zasedeni, plačevali manj, in sicer le za 
dejansko število zasedenih postelj. 
 

Večje spremembe so svetniki obravnavali na področju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode ter cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki. Na področju ravnanja z odpadki je v širšem slovenskem in evropskem prostoru v zadnjih letih prišlo 
do obsežnih dvigov cen. Elaborata, na podlagi katerih so izračunane nove cene komunalnih storitev, sta 

pokazala, da so se stroški za nekatere storitve, predvsem za odlaganje komunalnega blata in odlaganje 
komunalnih odpadkov, bistveno spremenili, gre tudi za več kot trikratno povišanje stroškov na tono 

odpadkov, kar pomeni, da vse od prvih povišanj v letu 2019 današnje cene storitev ne pokrivajo več 

stroškov izvajanja komunalnih dejavnosti. 
 

Razlogi za tako drastična povišanja cen segajo v leto 2012, ko je Mestna občina Koper oz. v njenem 

imenu župan Boris Popovič z Mestno občino Ljubljana sklenila Pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z 

odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana. Po javno dostopnih podatkih 
ni bil ne pred sklenitvijo pogodbe in niti ne po njej izveden postopek podelitve koncesije ali drug 

ustrezen postopek z Mestno občino Ljubljana ali Snago d.o.o. in k podelitvi izvajanja te javne službe 
kot tudi ne k sklenitvi te pogodbe ni bilo podanega ustreznega soglasja. 
 

Navedeno postavlja pod vprašaj veljavnost takšne pogodbe, kar občini sedaj proučujeta. S to 

pogodbo se je prejšnje vodstvo Mestne občine Koper zavezalo v novo zgrajeni RCERO Ljubljana letno oddajati 

16.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in 800 ton biorazgradljivih komunalnih odpadkov, po višji ceni od 
polne stroškovne cene z dodatki, Marjetica Koper pa je leta 2016 sklenila še neposredno pogodbo za 

RCERO, za katero je Računsko sodišče podalo mnenje, da ni sklenjena skladno z veljavno 
zakonodajo s področja gospodarskih javnih služb.  
 

Vse navedene pogodbene zaveze so bile sklenjene že po ustanovitvi Občine Ankaran, brez 

njenega sodelovanja in brez njene privolitve. Zaradi tako sklenjenih pogodb občini sedaj nimata vpliva 
na oblikovanje cen obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki se oddajajo v RCERO Ljubljana, posledično 

pa se cene za to javno službo dvigujejo za končne uporabnike, prebivalce Kopra in tudi Ankarana. 

Krivdo za trenutno stanje gre tako pripisati preteklim, premalo premišljenim poslovnim odločitvam in nekdanjim 
odločevalcem. Odprava nakopičenih težav pa bo v prihodnje terjala še veliko truda.  
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Svetniki so oba elaborata naposled potrdili, so pa v razpravi izrazili nujnost nedvoumnega in korektnega 
komuniciranja z občani in izrazili pričakovanje, da bodo pristojni v javnem podjetju Marjetica Koper, 

d.o.o. v prihodnje iskali racionalnejše rešitve pri poslovanju in obvladovanju stroškov, predvsem 

pa, da bodo dosledno skrbeli za zakonito poslovanje družbe. 
 

Občinski svet je nadalje javnemu podjetju Marjetica Koper, d.o.o. podal tudi soglasje k Odloku o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja, s katerim se družbi omogoča 

dodatno dejavnost izposoje športne opreme, ter k prodaji nepremičnin v njeni lasti, pri čemer zaradi 
nedokončane delitvene bilance občini še vedno nastopata kot sopodpisnici. 
 

Vsebinsko najpomembnejša točka 17. seje se je nanašala na sklenjen sporazum med županoma Mestne 

občine Koper in Občine Ankaran, s katerim sta občini dogovorili, da bosta gospodarsko javno službo 
čiščenja komunalnih odpadnih voda še naprej izvajali skupaj. Pri tem Centralna čistilna naprava Koper 

(CČN Koper), ki se uporablja za Mestno občino Koper, Občino Ankaran in Občino Izola, ostaja na 

obstoječi lokaciji na območju Ankarana, tudi v prihodnje se na obstoječi lokaciji zagotavlja prostor za razvoj 
centralne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda. 
 

Ob tem so tako vodstvi občin kot tudi vodstvo Marjetice ugotovili, da se infrastruktura za izvajanje 

gospodarskih javnih služb v zvezi z ravnanjem z odpadki (zbirni center za smeti) trenutno nahaja na 
povsem neustrezni lokaciji na Serminu. Lokacija je bila po, sicer dobrodošlem in težko pričakovanem 

zaprtju deponije za smeti Dvori v Sv. Antonu leta 2009, proti volji prebivalcev Ankarana, kot nadomestna 
lokacija za novo obalno smetišče, izbrana na podlagi odločitve Mestne občine Koper, ki jo je takrat 

vodil župan Boris Popovič. Zbirni center na Serminu je prostorsko utesnjen med vodno območje oz. 

kanal vodnega razbremenilnika in carinsko območje pristanišča tik ob novem vhodu v Luko Koper, d.d. Zbiranje 
in ločevanje odpadkov na Serminu se je in se še danes izvaja na odprtem prostoru, s skromno in (delno) 

zastarelo tehnologijo, občasno tudi ob vremensko neustreznih pogojih ter ima poleg sramotnega izgleda 
ob glavni povezovalni cesti med Ankaranom in Koprom tudi negativne vplive na okolje in javno 

zdravje. Zato sta se občini sporazumno dogovorili, da se infrastruktura za zbiranje in ravnanje z 

odpadki za potrebe prebivalcev Kopra in Ankarana preseli na novo lokacijo, zunaj območja 
Občine Ankaran ter da se obstoječi Zbirni center odpadkov Sermin odstrani iz Ankarana. 
 

Svetniki so nadalje na seji potrdili še redakcijske spremembe Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran, podali soglasje k podpisu 
Pogodbe o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih 

nalog med občinami slovenske Istre in Javnim podjetjem – Azienda pubblica Rižanski vodovod 
Koper d.o.o. – s.r.l., se seznanili s Poročilom o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 

2020 ter podali soglasja MOK k Programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska 

brigada Koper za leto 2021. 
 

Občinski svet se je seznanil tudi s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ankaran 
za leto 2020 za potrebe reševanja in preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) na dan 31. 5. 2021. 
 

Vsi sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, ki je bila izvedena ob spoštovanju COVID-19 
ukrepov, so bili sprejeti soglasno. 

 
 

Zadovoljstvo ob dogovorjeni selitvi smetišča iz Ankarana je župan Gregor Strmčnik strnil v naslednjo izjavo: 
 

»Odločitev nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, da se deponija v Sv. Antonu zapre, je 
bila pravilna. Da se koprsko smetišče preseli v turistični Ankaran, pa je bila še ena izmed tedanjih 
potez, s katerimi se je želelo poslabšati pogoje življenja v Ankaranu, Ankarančane pa kaznovati 
za odločitev o samostojni občini. Veseli me, da je novo vodstvo v Kopru prisluhnili argumentom 
Ankarana in stroke ter da bo tudi ta nekdanji politični pobalinizem kmalu postal le grenak 
zgodovinski spomin. Popovičevo smetišče zapušča Ankaran.« 

 

 

 
 

 
 

 

Fotografije:  Zbirni center Sermin na območju Občine Ankaran, lociran tik ob ankaranski vpadnici 
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Varujmo Zdravje! 

         Barbara Švagelj 
PODŽUPANJA   

 

 

 

          

         Gregor Strmčnik 

   ŽUPAN 


