
 
 
 
 
        PREDLOG 
 
 
Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran so na 
skupni izredni seji dne ________ obravnavali problematiko Izlitja kerozina na vodovarstvenem 
območju reke Rižane ob nesreči z iztirjenim vlakom v predoru v Dolu pri Hrastovljah dne 25. 
junija 2019 ter se seznanili s sanacijskimi aktivnostmi in predvidenimi ukrepi za nemoteno 
zagotovitev pitne vode na območju slovenske Istre. 
 
V zvezi s tem so Občinski svet Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni 
list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18), Občinski svet Občine Izola na 
podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno 
prečiščeno besedilo), Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 
in 33/18) in Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran 
(Uradni list RS, št. 17/15) sprejeli naslednje  
 
 

S K L E P E 
 

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 za-

gotovitve 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 od-

sekih 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. 
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DOSTAVITI: 
 

- Vladi Republike Slovenije 
- Ministrstvu za okolje in prostor 
- Ministrstvu za infrastrukturo 
- Slovenskim železnicam, d. o. o. 
- Županom občin Piran, Izola, Ankaran  

in Mestne občine Koper 
- Poslancem v Državnem zboru z območja slovenske Istre 
- Javnemu podjetju Rižanski vodovod, d. o. o.- s. r. l. 
- Javnemu zavodu Gasilska brigada Koper 
- Luki Koper, d.d. 
- Arhivu 

 
 


