ZAPI S NI K
skupne izredne seje občinskih svetov Mestne občine Koper ter občin Ankaran, Izola
in Piran, ki je bila v petek, 5. julija 2019, ob 16. uri v dvorani sv. Frančiška Asiškega,
na Martinčevem trgu v Kopru
Po dogovoru z župani občin Piran, Izola in Ankaran ter Mestne občine Koper je sejo
vodil ALEŠ BRŽAN, župan Mestne občine Koper, ki je v uvodu podal razloge in namen
skupne seje.

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
I.
Đenio Zadković, župan Občine Piran je ugotovil, da je Občinski svet Občine Piran
sklepščen, saj je od 25 članov Občinskega sveta prisotnih 20 članov, in sicer:
Andrea Bartole, Katja Blažič, Kristijan Cerovac, Denis Fakin, Robert Fakin, Lara Fojan
Zanutto, Gabrijel Franca, mag. Meira Hot, Jasmina Jašarević, Vojko Jevševar, Marko
Juriševič, Nevenka Kavčič, Barbara Kožar, Davorin Petaros, Savo Radić, Karlo Radovac,
Manuela Rojec, Marina Sorta Daniel Romljanović in Nadia Zigante
II.
Danilo Markočič, župan Občine Izola je ugotovil, da je Občinski svet občine Izola
sklepčen, saj je od 23 članov Občinskega sveta prisotnih 15 članov, in sicer:
Vlado Marič, Lilijana Laganis, Katica Guzič, Aleksej Skok, Valdi Morato, Jasna Istenič,
Evgenij Komljanec, Mojca Ferle, Manca Vadnjal, Marko Treskavica, Nataša Čerin, Dario
Madžarević, Leonid Danilovič, Enzo Scotto DI Minico in Agnese Babič.
III.
Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper je ugotovil, da je Občinski svet Mestne občine Koper sklepčen, saj je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 23 članov, in
sicer:
Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Olga Franca, Vida Gračnar, Ondina Gregorich –
Diabatè, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan Križman, Gabrijela Kukovec Pribac,
Mirjam Lemut, Duško Madžarovič, Alan Medveš, Gašpar Gašpar Mišič, Ana Nadoh, Anja
Pečič, Boris Popovič, Silvano Radin, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario
Steffè, Dejan Škerlič in Vlasta Vežnaver

IV.
Barbara Švagelj, podžupanja Občine Ankaran je ugotovila, da je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen, saj je od 13 članov Občinskega sveta prisotnih 8 članov, in
sicer:
Barbara Švagelj, Zvezdan Ražman, Robert Zelenjak, Otmar Piščanc, Martina Angelini,
Zdenka Stevanović, Zoran Pejanović in Ivan Klun.
Predsedujoči je ugotovil, da so sklepčni vsi štirje občinski sveti.
Na seji so bili prisotni še: minister Republike Slovenije za okolje in prostor Simon Zajc,
vršilka dolžnosti generalne direktorice Agencije RS za okolje mag. Lilijana Kozlovič, direktor
Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes,
direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj, poveljnik Gasilske brigade Koper
Denis Glavina, poslanci Državnega zbora RS ter članice in člani Kluba istrskih poslancev,
direktorji in direktorice občinskih uprav občin, novinarji.
XXX
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog dnevnega reda so člani občinskih svetov prejeli.
Razpravljal ni nihče.
I.
Občinski svet Občine Piran JE SPREJEL (19 prisotnih – 19 za, 0 proti) predlagani
dnevni red.
II.
Občinski svet Občine Izola JE SPREJEL (15 prisotnih – 15 za, 0 proti) predlagani
dnevni red.
III.
Občinski svet Mestne občine Koper JE SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti)
predlagani dnevni red.
IV.
Občinski svet Občine Ankaran JE SPREJEL (8 prisotnih – 8 za, 0 proti) predlagani
dnevni red.
Predsedujoči je ugotovil, da so občinski sveti sprejeli naslednji
d n e v n i r e d:
Izlitje kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane – sanacijske aktivnosti in
predvideni ukrepi za nemoteno zagotovitev pitne vode na območju slovenske Istre

Ad 1
Izlitje kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane – sanacijske aktivnosti in
predvideni ukrepi za nemoteno zagotovitev pitne vode na območju slovenske Istre
Gradivo so člani občinskih svetov občin Piran, Izola in Ankaran ter Mestne občine Koper
prejeli.
Predsedujoči je dal besedo najprej poročevalcem, in sicer:
1.
2.
3.
4.

Martinu Preglju, direktorju Rižanskega vodovoda Koper
Denisu Glavini, direktorju in poveljniku Gasilske brigade Koper
Simonu Zajcu, ministru za okolje in prostor in
Dušanu Mesu, generalnemu direktorju Slovenskih železnic

Predsedujoči je odprl razpravo, ki je potekala tako, da so bili najprej na vrsti vodje oz.
predstavniki svetniških skupin občin Piran, Izola, Koper in Ankaran, nato pa člani in članice
občinskih svetov po enakem vrstnem redu.
I.

-

V razpravi so sodelovali naslednji vodje oz. predstavniki svetniških skupin, in
sicer:
iz občine Piran:

1. Gabrijel Franca, Gibanje za občino Piran
2. Vojko Jevševar, Slovenska demokratska stranka Piran
3. Meira Hot, svetniška skupina SD
-

iz občine Izola:

1. Vlado Marič, vodja svetniške skupine DeSUS Izola
-

iz Mestne občine Koper:

1.
2.
3.
4.

Alan Medveš, vodja kluba članov LEVICA in SD
Mirjam Lemut, vodja kluba članov LAB, SKUPAJ in NAŠ KRAJ
Vida Gračnar, klub članov OLJKA in SDS in
Boris Popovič, vodja kluba članov Koper je naš

Boris Popovič, vodja svetniške skupine KJN in član Občinskega sveta Mestne občine Koper je podal predlog sklepov, o katerih naj bi člani občinskih svetov glasovali.
Vodje oz. predstavniki svetniških skupin Občine Ankaran v razpravi niso sodelovali.
II.

V razpravi so sodelovali članice in člani:

-

Občinskega sveta Mestne občine Koper:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marijan Križman,
Gašpar Gašpar Mišič,
Olga Franca
Mario Steffè,
Janez Starman in
Alberto Scheriani

-

Občinskega sveta Občine Ankaran:

1. Ivan Klun in
2. Barbara Švagelj
Članice in člani Občinskega sveta Občine Piran in Občine Izola v razpravi niso sodelovali.
Po končani razpravi je Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper odredil 10 minutni odmor
za proučitev predloga sklepov, ki jih je podal Boris Popovič, vodja svetniške skupine KJN in
član Občinskega sveta Mestne občine Koper.
XXX
Na začetku nadaljevanja seje je bila ponovno ugotovljena prisotnost in sklepčnost občinskih svetov.
I.
Đenio Zadković, župan Občine Piran je ugotovil, da je prisotnih 18 članov Občinskega
sveta in je Občinski svet Občine Piran sklepčen.
II.
Danilo Markočič, župan Občine Izola je ugotovil, da je prisotnih 15 članov Občinskega sveta in je Občinski svet Občine Izola sklepčen.
III.
Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper je ugotovil, da je prisotnih 23 članov Občinskega sveta in je Občinski svet Mestne občine Koper sklepčen.
IV.
Barbara Švagelj, podžupanja Občine Ankaran je ugotovila, da je prisotnih 8 članov
Občinskega sveta in je Občinski svet Občine Ankaran sklepčen.
Po ugotovitvi sklepčnosti, kjer je bilo ugotovljeno, da so vsi štirje občinski sveti sklepčni, je
predsedujoči povabil k besedi še predstavnike Kluba istrskih poslancev.
Razpravljala sta Branko Simonovič, predsednik Kluba istrskih poslancev in Vojko Starović
podpredsednik Kluba istrskih poslancev.
Župani občin Piran, Izola in Mestne občine Koper ter podžupanja občine Ankaran niso
podprli predlaganih sklepov Borisa Popoviča ter podali utemeljitve in razloge za takšno stališče.
Po končani razpravi je predsedujoči, župan Mestne občine Koper, Aleš Bržan, dal na glasovanje naslednji predlog sklepov, ki jih je predlagal Boris Popovič, vodja svetniške skupine
KJN in član Občinskega sveta Mestne občine Koper:
1. Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo popolno prepoved prevoza vseh nevarnih tekočih in utekočinjenih snovi
na odseku proge Koper – Divača.

2. Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo, da Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije najkasneje v
enem mesecu predloži oz. predstavi županom občin slovenske Istre terminski načrt
aktivnosti za zagotovitev in način zagotovitve nujnega zadostnega in varnega
vodnega vira za slovensko Istro.
3. Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zadolžujemo župane svojih občin, da okrepijo prizadevanja za reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za slovensko Istro, in jim s tem sklepom podeljujemo
polna pooblastila v okviru svojih pristojnosti, da prednostno vodijo vse postopke s
ciljem zagotovitve življenjsko pomembnega vodnega vira.
4. Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo istočasno gradnjo dveh tirov na progi Divača – Koper, prav tako zahtevamo določitev alternativne železniške povezave Koper – Trst. Takoj zahtevamo
tudi avtocestni izvoz za Luko Koper, ki je bil načrtovan na Serminu.
5. Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo, da se ob sanaciji območja železniške nesreče pri Hrastovljah nujno in
takoj vključi vsa razpoložljiva znanost in tehnologija.

I.
Občinski svet Občine Piran NI SPREJEL (20 prisotnih – 8 za, 12 proti) predlaganega
predloga sklepov.
II.
Občinski svet Občine Izola NI SPREJEL (15 prisotnih – 0 za, 15 proti) predlaganega
predloga sklepov.
III.
Občinski svet Mestne občine Koper NI SPREJEL (23 prisotnih – 3 za, 18 proti)
predlaganega predloga sklepov.
IV.
Občinski svet Občine Ankaran NI SPREJEL ( 8 prisotnih – 0 za, 8 proti) predlaganega
predloga sklepov.
Predsedujoči je ugotovil, da predlagani sklepi Borisa Popoviča, vodje svetniške
skupine KJN in člana Občinskega sveta Mestne občine Koper, niso bili sprejeti.
Predsedujoči, Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper je nato dal na glasovanje
naslednji predlog SKLEPOV, ki so ga predlagali župani vseh štirih obalnih občin:
1) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da država v primeru onesnaženosti vodnega vira
Rižana našim občankam in občanom ni sposobna zagotoviti ustavne pravice do
oskrbe s pitno vodo, zato zahtevamo, da pristojni državni organi odredijo in izvedejo

vse potrebne ukrepe in aktivnosti za preprečitev onesnaženja edinega vodnega vira
za slovensko Istro.
2) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo, da Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije najkasneje v
enem mesecu predloži oz. predstavi županom občin slovenske Istre terminski načrt
aktivnosti za zagotovitev in način zagotovitve nujnega zadostnega in varnega
vodnega vira za slovensko Istro.
3) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zadolžujemo župane svojih občin, da okrepijo prizadevanja za reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za slovensko Istro, in jim s tem sklepom podeljujemo
polna pooblastila v okviru svojih pristojnosti, da prednostno vodijo vse postopke s
ciljem zagotovitve življenjsko pomembnega vodnega vira.
4) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
zahtevamo od pristojnih institucij, da:
- okrepijo nadzor nad stanjem železniške in cestne infrastrukture na vodovarstvenem območju;
- zagotovijo takšno vzdrževanje in posodabljanje železniške infrastrukture, ki na
odsekih prek vodovarstvenih območij ne bo dopuščalo poškodb in napak na tirih;
- poskrbijo za ustrezno hitrost vožnje vlakov, ki prevažajo nevarne snovi na območju vodovarstvenega območja prek vsega leta, ne zgolj poleti, ko je hitrost
vožnje zmanjšana zaradi požarne ogroženosti;
- izvedejo vse ukrepe, da zagotovijo najmanjša možna tveganja za nastanek nesreč.
Če pristojne institucije teh ukrepov ne morejo zagotoviti, pričakujemo, da preučijo
možnosti prepovedi transporta nevarnih tekočin skozi vodovarstvena območja do
zagotovitve vodnega vira za slovensko Istro.
5) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran
podpiramo državo pri vseh aktivnostih, povezanih z izgradnjo drugega tira, in
aktivnostih, ki jih je pričela izvajati za investicijo v dvotirno železnico. Obenem
pristojna ministrstva opozarjamo tudi na nujno potrebno ureditev cestne
infrastrukture na območju slovenske Istre.

I.
Občinski svet Občine Piran JE SPREJEL (20 prisotnih – 16 za, 4 proti) predloženi
predlog sklepov.
II.
Občinski svet Občine Izola JE SPREJEL (15 prisotnih – 15 za, 0 proti) predloženi
predlog sklepov.
III.
Občinski svet Mestne občine Koper JE SPREJEL (23 prisotnih – 20 za, 3 proti)
predloženi predlog sklepov.

IV.
Občinski svet Občine Ankaran JE SPREJEL ( 8 prisotnih – 8 za, 0 proti) predloženi
predlog sklepov.

Predsedujoči je ugotovil, da so bili sklepi sprejeti v vseh štirih občinskih svetih v
predloženem besedilu.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Nives Kralj, Služba za občinski svet
Mestne občine Koper

Občina Piran
Župan
Đenio Zadković

Občina Izola
Župan
mag. Danilo Markočič

PREDSEDUJOČI
Aleš Bržan
Župan Mestne občine Koper

Občina Ankaran
Podžupanja
Barbara Švagelj

