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1. UVOD 
 
 

1.1. POMEMBNI PODATKI O POSLOVANJU 

v EUR 

Zap. št. Pomembni podatki o poslovanju 2014 2015 

1. Čisti prihodki od prodaje 6.899.188 6.406.224 

2. Poslovni rezultat 63.016 58.576 

3. Stroški materiala 404.999 435.391 

4. Stroški storitev 3.682.752 3.445.861 

5. Stroški dela 2.056.743 2.100.994 

6. Kratkoročna sredstva 1.432.459 1.300.660 

7. Kratkoročne obveznosti 2.468.400 2.050.274 

8. Obveznosti do dobaviteljev 780.313 676.541 

9. Investicije 312.038 150.735 

10. Število zaposlenih ob koncu obdobja 77 77 
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1.2. POROČILO DIREKTORJA  

V poslovnem letu 2015 smo zastavljene cilje večinoma dosegli. Kljub težki gospodarski 
situaciji v okolju smo poslovno leto zaključili uspešno in smo s poslovanjem zadovoljni. 

Na področju ločevanja odpadkov se je trend postopnega večanja odstotka ločenosti 
odpadkov nadaljeval in v letu 2015 dosegel 50 % ločenost. To je odraz aktivnega 
uresničevanja začrtane dolgoročne strategije. V letu 2015 smo izvajali aktivnosti, ki so zlasti 
naslednje: osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki za šoloobvezne in predšolske otroke v 
občini Izola, akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ureditev odjemnih mest, namestitev 
obvestilnih tabel na ekoloških otokih, urejanje in ograjevanje zbiralnic za odpadke s pergolami, 
količki in podstavki,  izvedba ankete o zadovoljstvu strank z opravljanjem komunalnih storitev, 
poostren nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki, združevanje zabojnikov v skupne 
zbiralnice, izpeljava odmevnejših akcij z vključitvijo občanov, kot so npr. psički za čisto Izolo, 
akcija nevarnih odpadkov, stalno osveščanje uporabnikov, izdelava in razdeljevanje 
izobraževalno propagandnega materiala in izdelava osnutka prenove politike ravnanja z 
odpadki v občini Izola. Aktivnosti je veliko, z njimi pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
V letu 2015 je zaživel Center uporabnih predmetov z imenom »Staro kot novo«. Lociran je 
na zbirnem centru, kjer prevzemamo predmete, jih po potrebi obnovimo in ponudimo občanom 
v brezplačen prevzem. S tem pristopom zmanjšujemo količine odpadkov, še uporabnim 
predmetom pa podaljšujemo življenjsko dobo. 

Na odlagališču odpadkov smo v letu 2015 izvajali izključno nujna vzdrževalna dela in 
zahtevane monitoringe, s čimer smo poskrbeli za varno vzdrževanje in nadzor nad okoljskim 
vplivom v času njegovega neobratovanja, torej pred zapiranjem odlagališča. Za zapiranje 
odlagališča je bila v letu 2015 vložena vloga na Agencijo Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) za pridobitev Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za čas zapiranja in čas po zaprtju 
odlagališča.  

Center za predelavo gradbenih odpadkov je v letu 2015 deloval v manjšem obsegu, kot je 
bilo predvideno v pridobljenem OVD. Težava je predvsem v manjši izdaji obdelanega 
materiala v primerjavi s prevzetim oziroma pomanjkanju ustreznega odlagališča za inertne 
odpadke, za kar intenzivno iščemo rešitve.  
 
Na sistemu kanalizacijskega omrežja smo izvedli nekatere investicije, financirane iz  
proračunskih sredstev. V sklopu obnove mestne kanalizacije smo izvedli kanalizacijo na Trgu 
republike v ločenem sistemu, sanirali smo vdore morske vode v sekundarni kanalizacijski 
sistem na fekalnem kolektorju M od Svetilnika do Lonke ter na fekalnem kolektorju M1 od 
Srednje gostinske in turistične šole do Lonke. V Cetorah smo izvedli 190 metrov nove 
meteorne kanalizacije. Problematika upravljanja Centralne čistilne naprave na Srminu v 
Kopru (CČN Koper) z dokončno ureditvijo razmerij med občinama lastnicama ostaja 
nerazrešena, kljub našemu intenzivnemu delovanju na tem področju v preteklih letih. V letu 
2015 smo nadaljevali z vnosi podatkov kanalizacijskega omrežja v digitalni kataster, 
predvsem novo zgrajenih delov kanalizacije v mestu in na podeželju. Kataster smo razširili na 
področje zbiranja in odvoza odpadkov.  

Redno vzdrževanje okolja je potekalo po načrtu, prioritetah glede na razpoložljivost 
proračunskih sredstev in v skladu z naročili Občine Izola. V letu 2015 smo izvedli nekatere 
proračunske investicije v sredstva v lasti občine, in sicer ureditev ekoloških otokov za 
ločeno zbiranje odpadkov, izvedba investicij v kanalizacijsko omrežje, ureditev dostopne poti 
do čistilne naprave v Kortah, ureditev vhoda na odlagališče komunalnih odpadkov in druge 
investicije.  

V okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih objektov izvajamo sanacijska in vzdrževalna dela 
na stanovanjskih, poslovnih in upravnih objektih v lasti občine Izola. V letu 2015 smo v 
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objektih izvajali predvsem naslednja dela: zamenjavo keramike, sanacijo vlage, zamenjavo 
stavbnega pohištva, popravilo strojnih in elektroinštalacij, obnovo kopalnic, sanacijo in 
popravila puščanja streh na stanovanjskih in poslovnih objektih. Na upravnih objektih smo 
izvajali predvsem hišniška dela in pregledovanje ogrevalnih in hladilnih sistemov. Celovito 
smo prenovili stanovanje na Tartinijevi ulici 10 in zamenjali streho na Smrekarjevi ulici 50.   
 
V okviru tržnih dejavnosti na področju gradenj smo za hotel Delfin v začetku leta 2015 izvedli 
ureditev zeliščnega in Kneippovega vrta. Poleti smo izvedli še razširitev terase gostinskega 
lokala hotela Delfin. Tržne dejavnosti so se nanašale še na razširitev oddelka intenzivne 
internistične medicine v Bolnišnici Izola, na zaključna gradbena dela v zadružnem domu v 
Kortah in v Maliji, na izvedbo prizidka na kompostarni v Luki Koper in na ureditev toplovoda v 
osnovni šoli Dante Alighieri. 

Na področju pokopališke dejavnosti smo v letu 2015 sanirali streho na vhodu na 
pokopališče v Izoli in uredili sanitarije za obiskovalce, uredili smo zelenico med obema 
vhodoma in dodali dodatna stojala za parkiranje koles. Zmanjšali smo podstavke za ekološke 
otoke in ustrezno razporedili zabojnike za odpadke. Na novem delu pokopališča smo 
odstranili vse posušene ciprese in posadili nove. Sanirali smo in pravilno izvedli meteorno in 
fekalno kanalizacijo okoli pokopališča. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem nove sprejemne 
pisarne za stranke, z deli bomo zaključili v letu 2016. Popravili in učvrstili smo montažno hiško 
za shranjevanje orodja na pokopališču v Kortah. 

Na področju pristaniške dejavnosti smo v letu 2015 namestili podaljška na dveh plavajočih 
pomolih (F in G) z elementi pomola H, ki smo ga iz lokacije ob parkirišču Lonka premestili v 
sklopu gradnje pomola B. Pridobili pa smo 6 novih privezov na pomolu G. Odstranjenih je bilo 
10 sidriščnih boj, tako jih je sedaj ostalo le še 15. Podvodno privezno infrastrukturo smo 
deloma uporabili pri namestitvi pomolov novih podaljškov pomolov F in G ter dodelavi 
privezov. 
 
Pri delovanju parkiriščne dejavnosti v letu 2015 nismo imeli posebnih težav, razen na 
parkirišču Lonka, kjer je sistem za vstop in izstop zastarel, in ga nameravamo v letu 2016 v 
celoti zamenjati. Nameravana investicija bo omogočila lažje in hitrejše plačevanje parkirnine z 
uporabo avtomatske blagajne, predvsem pa bo onemogočen izhod iz parkirišča brez plačila. V 
letu 2015 smo poleg rednih vzdrževalnih del izvedli še postavitev polnilne enote za električna 
vozila na parkirišču pri ladjedelnici, odstranitev neustreznih parkirnih znakov in prestavitev 
prometnih in opozorilnih znakov na Velikem trgu ter postavitev označevalnih in usmerjevalnih 
tabel za lokacijo blagajne na Lonki.  

V okviru interne delovne enote mehanizacije zasledujemo cilje večanja izkoriščenosti 
opreme, zmanjšanja porabe goriva, učinkovitega organiziranja dela z delovnimi stroji, vozili in 
delovno opremo, ter optimizacijo transportnih poti. Izkoriščenost opreme je v letu 2015 
znašala 83 %. V primerjavi s predhodnim letom se je povečala za 15 %. Povprečna letna 
poraba goriva je bila 27,6 l/100 km, kar je za 4 % manj kot v predhodnem letu. 

Investicijska aktivnost v posodobitev opreme (delovni stroji in vozila) se je v letu 2015 
nadaljevala. Nabavili smo štiri ekološko čista in varčna vozila najvišjih okoljskih standardov, 
bager na kolesih, rabljen pometalni stroj in več kosov drobnih strojev. Nabavili smo 65 novih 
zabojnikov za zbiranje odpadkov. Ostale nabave se nanašajo na nadgradnjo pristopne 
kontrole zaposlenih, na računalniško in drugo drobno opremo. Izpeljali smo postopek nabave 
novega pometalnega stroja, katerega dobava se je izvršila v začetku leta 2016. 

Poslovanje podjetja spremljamo mesečno s pomočjo sistema ciljnega spremljanja ključnih 
kazalnikov podjetja po dejavnostih in aktivnostih. Poslovanje je na ta način nadzorovano in 
učinkovito. Realizacijo zastavljenih nalog spremljamo sistematično. Odgovornosti in zadolžitve 
zaposlenih v delovnih procesih so jasne, kar vodi k uspešnemu doseganju zastavljenih ciljev. 
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Na področju kakovosti je podjetje v letu 2015 pričelo z aktivnostmi za pridobitev certifikata 
kakovosti ISO 9001. V pripravi je sprememba organizacije dela v skladu z zahtevami 
standarda, vzpostavitev ustrezne organiziranosti v smislu procesne organizacije. S tem v 
zvezi se izvaja priprava ustreznih notranjih organizacijskih navodil. Projekt je v teku od 
novembra 2015, zaključen pa bo v letu 2016.  

Skupni prihodki in skupni odhodki so se v letu 2015 znižali za 6 % glede na predhodno leto. 
Vzroki za nižje prihodke se kažejo predvsem v zmanjšanju prihodka na področju kanalizacije 
zaradi manjše količine prodane vode in manjših omrežnin zaradi zaprtja ali odhoda nekaterih 
podjetij v občini ter zaradi zmanjšanja prihodkov na področju gradenj, torej manjših 
proračunskih prihodkov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Zaradi manjše prodaje smo 
ustrezno realizirali tudi manjše stroške. Poleg manjšega prometa na kanalizaciji in gradnjah so 
razlogi, da prihodki in odhodki načrta niso dosegli tudi v tem, da ni bila realizirana načrtovana 
rast cen nekaterih gospodarskih javnih služb.  
 
V letu 2015 je bilo število zaposlenih ob koncu leta v primerjavi s predhodnim letom enako in 
je znašalo 77 zaposlenih. V letu 2015 smo imeli tri poškodbe pri delu, zato je bilo število ur 
bolniških odsotnosti zaradi poškodb pri delu za 60 % višje kot v letu 2014. Število ur bolniških 
odsotnosti je poraslo za 11 % glede na leto prej, vendar na račun daljših bolniških odsotnosti 
posameznih zaposlenih, ki so bili skoraj leto dni neprekinjeno na bolniški zaradi bolezni 
oziroma poškodbe izven dela. Zabeležili smo padec števila nadur. 

Likvidnostno stanje podjetja je vzdržno, obveznosti podjetja smo v letu 2015 poravnavali s 5 
dnevnim zamikom. Terjatve do kupcev so se na dan 31. 12. 2015 zmanjšale za 13 % in so 
znašale 1,1 mio EUR. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so se v letu 2015 znižale za 
153.500 EUR. Obveznosti do lizingodajalca so se znižale za 27 %. Dolgoročnih kreditov 
podjetje nima, dolgoročni dolg po lizing pogodbah je konec leta znašal 66 tisoč EUR. V letu 
2016 bo podjetje imelo mesečno obveznost v višini 6 tisoč EUR za dva najeta kratkoročna 
kredita.  

 

 

 

Denis BELE 
Direktor 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 

2.1. O PODJETJU 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. je podjetje v 100 % lasti Občine Izola. Ustanovljeno je 
bilo za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb.  

Dejavnosti, ki jih podjetje opravlja so zlasti naslednje (Odlok o gospodarskih javnih službah, št. 
16/2013): 

Obvezne lokalne gospodarske javne službe: 

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

- ravnanje s komunalnimi odpadki, 

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 

- javna snaga in čiščenje javnih površin, 

- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih 
površin, 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, 

- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, 

- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem, 

Izbirne lokalne gospodarske javne službe: 

- prisilni odvoz vozil in zapuščenih vozil na območju občine, 

- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja, 

- urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij, 

- urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih, 

- urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne 
ceste, 

- krasitev mest, naselij (izobešanje zastav), plakatiranje, 

- upravljanje pristanišč (stalni in začasni privezi), 

- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč. 

 

Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja podjetje tudi tržne dejavnosti.  
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2.2. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU 

Naslov: 

Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S. r. l. 

Industrijska cesta 8 

6310 IZOLA, Slovenija 

Tel.: 05/66 34 950 

Faks: 05/66 34 949 

Elektronska pošta: tajnistvo@komunala-izola.si 

Spletna stran: www.komunala-izola.si 

Identifikacijska številka: SI70981515 

Matična številka: 5156858 

Davčna številka: 70981515 

Številke transakcijskih računov:  

10100-0029080595 pri Banki Koper 

33000-0000739228 pri Hypo Alpe Adria Bank Ljubljana 

02287-0253829282 pri Nova LB Ljubljana 

29000-0055846152 pri Unicredit Banka Slovenija 

Zaposleni, ki so sodelovali pri izdelavi letnega poročila: 

 Alida Hribar – Vodja delovne enote pokopališke in pogrebne dejavnosti; 

 Dorian Kaligarič – Vodja delovne enote kanalizacija; 

 Jasna Bradaševič – Vodja delovne enote gradenj, investicij in komerciale; 

 Mag. Goran Trebec – Vodja sektorja za ekologijo in ravnanje z odpadki;  

 Mag. Martina Šavron – Vodja službe za plan, analize in ekonomske izračune; 

 Miran Milenkovski – Vodja službe nabave; 

 Niko Tul – Vodja finančno računovodske službe; 

 Rado Gomezelj – Vodja sektorja operative in po pooblastilu direktorja  odgovoren za 
vodenje, organiziranje in koordiniranje del v delovni enoti pristaniške in parkiriščne 
dejavnosti;  

 Radoš Petrovič – Operativni vodja delovne enote vzdrževanja okolja; 

 Sani Škerlič – Vodja delovne enote mehanizacije; 

 Vesna Poles – Vodja službe za splošne, kadrovske in pravne zadeve. 

 

mailto:tajnistvo@komunala-izola.si
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2.3. ORGANIZIRANOST PODJETJA 
 
 
 

  
 

 
 

DIREKTOR 
  

  

           

           

           

 
 
 

 
 

 

SEKTOR OPERATIVA   
SEKTOR ZA EKOLOGIJO 

IN RAVNANJE Z ODPADKI 

           

           

           

 
SLUŽBA ZA PLAN, 

ANALIZE IN 
EKONOMSKE IZRAČUNE 

  DELOVNA ENOTA 
KANALIZACIJA 

  
 

     

           

 
SPLOŠNO KADROVSKA 

SLUŽBA 
  

DELOVNA ENOTA 
VZDRŽEVANJA OKOLJA 

  
 

     

           

 FINANČNO 
RAČUNOVODSKA 

SLUŽBA  

  DELOVNA ENOTA 
POKOPALIŠKA IN 

POGREBNA DEJAVNOST 

  
 

     

           

 
SLUŽBA NABAVE 

  
DELOVNA ENOTA 
PRISTANIŠKA IN 
PARKIRIŠČNA 
DEJAVNOST 

  
  

   
  

  

           

     
DELOVNA ENOTA 

MEHANIZACIJA 

    

     
  

  

           

               DELOVNA ENOTA  
                GRADNJE 

    

         

           

     DELOVNA ENOTA  
VRTNARIJA* 

 

    

         

           

 
*Opomba: 
Podjetje se v predpreteklem letu ni odločilo za širitev dejavnosti na vrtnarijo, zato bo delovna 
enota vrtnarija ob naslednji spremembi organizacije podjetja črtana.  
 
V letu 2015 ni bilo sprememb organizacije podjetja. 
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2.4. POSLANSTVO PODJETJA  

Komunala Izola je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje gospodarskih javnih služb na 
območju občine Izola. Zaveza Komunale Izola je zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki 
bodo kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, prijazne do okolja in 
učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev. Podjetje bo svoje poslanstvo uresničevalo s 
skrbnim, vestnim in poštenim delovanjem in v tesnem sodelovanju z uporabniki storitev in 
naravnim okoljem. 

 

2.5. VIZIJA PODJETJA 

Vizija Komunale Izola je postati ekološko usmerjeno, napredno, sodobno tehnološko 
opremljeno in razvojno naravnano javno podjetje. 

Skupaj postati boljši. 

 

2.6. RAZVOJNI CILJI 

Razvojne cilje je podjetje uresničevalo z nudenjem komunalnih javnih storitev, ki so 
prilagojene potrebam in zahtevam uporabnikov in okolja ter finančnim zmožnostim podjetja.  

 

2.7. URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2015 
 

Cilj Uresničevanje cilja v letu 2015 

Notranja konsolidacija in optimizacija 
procesov. 

Uresničeno. Nadaljujemo z aktivnostmi v letu 
2016.  

Priprava novih potrebnih internih aktov, 
temelječih na veljavni zakonodaji. 

 Delno uresničeno. Nadaljujemo z 

aktivnostmi v letu 2016. 

Pričetek aktivnosti za vzpostavitev sistema 
vodenja kakovosti (ISO standardi). 

Začetne aktivnosti izvedene, nekateri akti 
izdelani. Projekt bo zaključen v letu 2016. 

Uravnoteženo in razvojno naravnano 
poslovanje družbe, zadovoljni zaposleni, rast 
prihodkov, optimalno razmerje med prihodki 
in stroški, obvladovanje terjatev in 
obveznosti, itd.  

Uresničeno. Uspešni rezultati ankete 
zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstva 
občanov. 

Dokončna ureditev delovanja Centra za 
predelavo gradbenih odpadkov in 
zagotovitev odlagališča za presežke 
gradbenih odpadkov. 

Center deluje, potrebno vzpostaviti bokse za 
ločene frakcije, kar bo izvedeno ob izpraznitvi 
obstoječega presežka gradbenih odpadkov. Za 
zagotovitev odlagališča za presežke gradbenih 
odpadkov iščemo možnosti z Občino Izola in 
ostalimi ponudniki; rešitev je v zaključni fazi. 
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Cilj (nadaljevanje tabele) Uresničevanje cilja v letu 2015 

Izvedba programa celovite obdelave in 
obravnave odpadkov, ki zajema: 

  

-     prenovo politike ravnanja z odpadki v 
občini Izola, 

Varianta nove politike je bila predstavljena 
občinskim službam. Tehnična izvedba nove 
politike je v tem trenutku finančno prezahtevna. 

-     preučitev možnosti vzpostavitve sistema 
obračunavanja odpadkov glede na oddane 
količine, 

Preučitev možnosti izvedena, tehnična izvedba 
je trenutno finančno prezahtevna. 

-     preučitev možnosti vzpostavitve ločenega 
zbiranja odpadkov s sistemom identifikacije 
uporabnika, npr. čipiranje zabojnikov, 
umestitev podzemnih zbiralnic odpadkov, 

Pridobljene ponudbe, izbrane rešitve. Izvedba 
v letu 2016. 

-     povečanje odstotka ločeno zbranih frakcij 
iz 46,4 % na 50 % v letu 2015, 

Uresničeno. 

-     povečanje odstotka ločeno zbranih 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov s 
15 % na 19 % v letu 2015, 

Uresničeno. 

-     nadaljevanje sistema optimalne umestitve 
zabojnikov in zbiralnic v prostoru, 

Izvedeno v okviru razpoložljivih sredstev. 
Urejenih 10 zbiralnic. 

-     nadaljevanje z optimizacijo logistike 
odvoza komunalnih odpadkov, 

Uresničeno. Projekt se nadaljuje. 

-     izvedbo nadgradnje sistema zbiranja 
odpadkov, ki bo usmerjen v racionalizacijo 
zbiranja odpadkov, sledenje masnih tokov 
odpadkov in optimizacijo stroškov ravnanja z 
odpadki s posebnim poudarkom na ravnanju 
z odpadki v starem mestnem jedru. 

Uresničeno. Naloga se izvaja v sodelovanju s 
krajevnimi skupnostmi. Aktivnosti se 
nadaljujejo v letu 2016. 

Vzpostavitev centra ponovne uporabe 
odpadkov. 

Uresničeno. 

Nadaljevanje dostave zabojnikov za 
kosovne odpadke in za zeleni rez iz 
gospodinjstev na osnovi individualnega 
naročanja. 

Uresničeno. 

Poskusna uvedba zbiranja kosovnih 
odpadkov po sistemu od vrat do vrat, kot 
posledica velikega povpraševanja po odvozu 
manjših količin posameznih kosovnih 
odpadkov (npr. odvoz hladilnika). 

Uresničeno. Odvoz kosovnih odpadkov se 
izvaja tudi z manjšim vozilom, ne samo s 5 m3 
zabojniki. 

Posodobitev načina spremljanja stanja na 
terenu preko mobilne aplikacije (npr. Bood 
sistem) in nadgradnja sistema obveščanja 
uporabnikov. 

Posodobitev izvedena, spremljanje stanja na 
terenu preko občinske inšpekcije. Nadgradnja 
sistema obveščanja ni bila uresničena. 

Nadgradnja zbirnega centra, in sicer 
izdelava nakladalnih ramp in razširitev 
dostopa na zbirni center za tovorna vozila.  

Uresničeno, razen izvedbe nakladalnih ramp 
zaradi nerazpoložljivih sredstev. 
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Cilj (nadaljevanje tabele) Uresničevanje cilja v letu 2015 

Modernizacija strojnega avtoparka, 
zmanjševanje stroškov ter strokovno 
usposabljanje zaposlenih voznikov, 
strojnikov in avtomehanikov. V letu 2015 
bomo preučili smotrnost nabave električnega 
vozila predvsem za namen pobiranja 
odpadkov iz starega mestnega jedra. 

Uresničeno. Nabavljena štiri tovorna vozila, 
pometalni stroj, bager s priključkom in nekaj 
drobnih strojev ter orodij. Strokovna 
usposabljanja izvedena. Preučitev smotrnosti 
nabave električnega vozila za pobiranje 
odpadkov izvedena, njena realizacija še ni 
primerna zaradi neprimernosti trenutno 
razpoložljivih vozil na trgu. 

Biti zgled občanom na področju ohranjanja 
zdravega, lepega in čistega okolja. 

Uresničeno.  

Vzorno urejanje javnih površin in opreme v 
skladu z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. 

Uresničeno. 

Izvedba investicij, načrtovanih v proračunu 
občine Izola, predvsem saniranje 
kanalizacijskih sistemov, saniranje 
odlagališčnih teras, ureditev ekoloških 
otokov, investicije na občinskih cestah, 
parkih, otroških igriščih, itd. 

Izvedene investicije v manjšem obsegu v 
skladu z naročili Občine. Izvedba na področju 
kanalizacije, ureditev ekoloških otokov ter 
druge manjše investicije. 

Strokovno svetovanje občanom pri postavitvi 
malih komunalnih čistilnih naprav (do 50 
populacijskih enot) pri občanih in lastnikih 
objektov, na področjih, kjer ni možna 
povezava na javno kanalizacijo. 

Uresničeno. 

Dograditev digitalnega katastra komunalne 
infrastrukture, in sicer vpis kanalizacije na 
podeželju in individualnih objektov čiščenja, 
kot tudi začetek vzpostavitve ostalih evidenc 
predvidenih po novi zakonodaji, to je 
evidenc streh, ki so priključene na 
kanalizacijsko omrežje. Nadaljevanje 
izgradnje katastrov na drugih področjih 
delovanja podjetja, in sicer na področju 
ravnanja z odpadki, vzdrževanja okolja, 
pristanišča in pokopališč. 

Zajem podatkov kanalizacije poteka sproti 
(večletni projekt). Dodelava katastra na 
področju ravnanja z odpadki. 

Digitalizacija nadzornih sistemov črpališč in 
čistilnih naprav ter digitalizacija dela na 
terenu. 

Ni bilo uresničeno, ker ni bil sprejet elaborat 
cen na področju kanalizacije. 

Črpanje kohezijskih sredstev in sodelovanje 
na ostalih objavljenih razpisih za 
subvencioniranje razvojnih investicij. 

Ni bilo objavljenih primernih razpisov. 

Pridobitev več poslov izvedbe gradbenih del 
na javnih razpisih.  

Uresničeno. 

Nadaljevanje sanacije pokopališča in 
grobnic, ki so kulturnovarstveno zaščitene 
(sodelovanje z italijansko skupnostjo in IRCI 
iz Italije). 

Ni bilo uresničeno zaradi sprememb pri organu 
upravljanja v Italiji. Vzpostavitev novega načina 
sodelovanja v letu 2016. 

Razširitev pokopališča v Izoli. Ni bilo uresničeno. Prenos v prihodnje 
obdobje. 
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Cilj (nadaljevanje tabele) Uresničevanje cilja v letu 2015 

Povečanje parkirnih površin za osebna 
vozila in avtodome ter parkirišč za posebne 
namene, v kolikor bo lastnik zagotovil 
potrebna sredstva. 

Ni bilo uresničeno. Ni bilo zagotovljenih 
finančnih sredstev. 

Posodobitev opreme na parkiriščih, 
zamenjava dotrajanih zapornic, nadgradnja 
parkomatov. Poenotenje parkiriščne opreme 
in avtomatizacija parkirišč. 

Ni bilo uresničeno. Ni bilo zagotovljenih 
finančnih sredstev. 

Nadaljevanje povečevanja kapacitet 
priveznih mest v skladu s projektom 
izgradnje pomola B, dograditev s podaljški 
na vseh plavajočih pomolih v upravljanju, 
poglabljanje morskega dna in ureditev 
četverovezov v Mandraču in ob Ribiškem 
pomolu, ureditev priveznih mest na Malem 
pomolu ob Sončnem nabrežju, definiranje 
lokacij in priveznih mest za dejavnosti 
prevoza potnikov in druge gospodarske 
dejavnosti s plovili. 

Uresničeno, razen poglabljanja morskega dna 
zaradi nerazpoložljivosti potrebnih sredstev. 

Dokončna ureditev dodatnih priveznih mest 
(četverovezov) s ciljem maksimalne 
izkoriščenosti na glavnem (ribiškem) pomolu 
po priveznem načrtu usklajenim z ribiči, 
projektom »Ureditev ribiške infrastrukture – 
prva faza« in Agencije za kmetijske trge ter 
realizacija pogodb za vse vrste privezov v 
skladu s pravnimi podlagami in akti Občine 
Izola. 

Uresničeno. 
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2.7.1. ANALIZA KAZALCEV PO DEJAVNOSTIH 

 

Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija 

2014 
Letni cilj 

2015 
Realizacija 

2015 

Realizacija 
2015 / Letni 

cilj 2015 

Grafični 
prikaz 

  
RAVNANJE Z ODPADKI         

 

1 Ločeno zbrani odpadki (v %) 46% 50% 50% 100 
 

1.1 
Bio razgradljivi odpadki (del 
ločeno zbranih)  (v %) 

15% 19% 19% 100 
 

2 
Mešani komunalni odpadki (v 
%) 

54% 50% 50% 100 
 

  
KANALIZACIJA 

    
    

 

3 Prečrpana voda Izola (v m3) 1.723.955 1.100.000 1.066.847 97 
 

4 Praznjenje greznic (število) 94 150 152 101 
 

5 
Čiščenje kanalizacije (delež 
vseh vodov) 

83% 84% 85% 101 
 

  MEHANIZACIJA 
    

 

6 Izkoriščenost opreme (v %) 72% 73% 83% 114 
 

7 
Povprečna poraba goriva (v 
l/100 km) 

28,76 28 27,6 99 
 

  VZDRŽEVANJE OKOLJA 
  

    
 

8 
Proračun vzdrževanje okolja 
(v EUR z DDV) 

1.472.230 1.545.842 1.466.780 95 
 

9 
Tržna dejavnost okolje 
(tržnica, plakatiranje, naročila 
strank) (v EUR z DDV) 

139.853 146.846 140.140 95 

 

  NABAVA 
    

 

10 
Vrednost zaloge konec leta (v 
EUR brez DDV) 

46.654 44.000 37.453 85 
 

11 
Čas izdelave naročila od 
prejema zahtevka (število dni) 

1,53 1,5 1,3 87 
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Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
(nadaljevanje) 

Realizacija 
2014 

Letni cilj 
2015 

Realizacija 
2015 

Realizacija 
2015 / Letni 

cilj 2015 

Grafični 
prikaz 

  
KADRI 

      
  

 

12 Bolniške odsotnosti (v urah) 12.373 9.279 14.153 153 
 

13 
Odsotnosti zaradi poškodb pri 
delu (v urah) 

184 182 296 163 
 

14 Nadure (v urah) 1.980 1.940 1.674 86 
 

  PRISTANIŠČE 
    

 

15 
Komercialni privezi (število 
privezov) 

35 26 37 142 
 

16 
Komunalni privezi (število 
privezov) 

380 450 424 94 
 

17 
Ribiški privezi (število 
privezov) 

34 34 37 109 
 

18 Dnevni privezi (število nočitev) 174 140 280 200 
 

  PARKIRIŠČA 
    

 

19 
Stroški enote (v EUR brez 
DDV) 

321.699 322.000 359.406 112 
 

20 Prihodki (v EUR brez DDV) 322.451 326.000 374.386 115 
 

  GRADNJE 
    

 

21 

Proračun vzdrževanje 
objektov - upravne stavbe in 
poslovni prostori (v EUR brez 
DDV) 

62.252 70.000 25.964 37 

 

22 
Proračun vzdrževanje 
objektov - stanovanja (v EUR 
brez DDV) 

183.067 200.000 110.179 55 
 

23 
Proračun investicije Občina (v 
EUR brez DDV) 

456.228 600.000 171.867 29 
 

24 
Tržne storitve (v EUR brez 
DDV) 

150.886 160.000 219.631 137 
 

  PRIHODKI PODJETJA         
  

25 
Skupni prihodki podjetja (v 
EUR brez DDV) 

7.073.247 7.123.188 6.666.302 94 
  

26 
Prihodki od prodaje (v EUR 
brez DDV) 

6.899.188 7.073.188 6.406.224 91 
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V letu 2015 smo večino zastavljenih ciljev dosegli ali presegli. Nekaj ciljev ni bilo doseženih, 
zato navajamo vzroke za njihovo nedoseganje.  
 
Pri dejavnosti vzdrževanja okolja nismo dosegli načrta črpanja proračunskih sredstev za redno 
vzdrževanje, saj smo pri koriščenju proračuna odvisni od naročil Občine Izola. Tržna 
dejavnost ni dosegla načrta zaradi odpovedi pogodbenega razmerja enega najemnika na 
tržnici.  
 
Število bolniških odsotnosti je bilo višje od planiranega za 53 %. Visokemu številu ur na 
bolniški so v letu 2015 botrovale predvsem daljše odsotnosti nekaterih zaposlenih, tudi po več 
mesecev, predvsem petih delavcev, ki so bili skoraj leto dni neprestano na bolniški zaradi 
bolezni oziroma poškodbe izven dela. Število ur odsotnosti zaradi poškodb pri delu je za 63 % 
višje od planiranega. V letu 2015 beležimo tri poškodbe pri delu, pri katerih je zdravljenje ene 
poškodbe trajalo dlje časa. 
 
Na področju komunalnih privezov nismo dosegli planiranega števila privezov, ker nismo uspeli 
zagotoviti priveznih mest, kot je bilo načrtovano.  
 
Pri dejavnosti parkirišč so bili stroški enote za 12 % višji od načrtovanih, vendar so sledili 
prihodkom, ki so bili za 15 % višji od načrtovanih. 
 
Na področju gradenj vrednost proračuna namenjenega za vzdrževanje upravnih stavb in 
poslovnih prostorov ter za vzdrževanje stanovanj ni dosegla cilja zaradi manjšega obsega 
naročil v primerjavi z načrtovanim. Proračunska sredstva za investicije in dodatna naročila 
občine niso dosegla načrtovanega zaradi manjšega obsega naročil s strani Občine Izola. 
 
Prihodki in odhodki celotnega podjetja načrta za leto 2015 niso dosegli zaradi manjšega 
prometa na kanalizaciji in gradnjah ter zaradi dejstva, da ni bila realizirana načrtovana rast 
cen nekaterih gospodarskih javnih služb.  
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2.8. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODJETJA 

Podjetje si je zastavilo cilje, ki so opredeljeni v Poslovnem načrtu. Vse aktivnosti podjetja bodo 
podrejene tem ciljem. Razvojne storitve na področjih dejavnosti podjetja bodo usmerjene v 
okolje in zaposlenim prijazno tehnologijo. Podjetje bo sledilo razvojnim in hkrati okoljskim 
usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in 
drugimi regionalnimi in občinskimi programi. 

V letu 2016 bomo nadaljevali z razvojnimi aktivnostmi, še posebej na področju notranje 
konsolidacije in optimizacije procesov, izvedbi formalnih notranjih ureditev ter uspešni uporabi 
nadgradenj informacijskega sistema. V letu 2016 bomo dali poseben poudarek kakovosti. 
Vzpostavili bomo sistem vodenja kakovosti po ISO standardih. 
 
  

2.8.1. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA RAVNANJA Z 

ODPADNIMI VODAMI 

Rešitev modela upravljanja skupne čistilne naprave Koper na Srminu (CČN Koper), kljub 
našim aktivnostim v preteklih letih, pogajanjem, pogovorom in predlogom, še ni dosežena. To 
je za uporabnike storitev neugodno, saj se odraža v ceni javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadne vode. Obstoječi model ni najbolj ekonomičen, zato Občina Izola, lastnica 
infrastrukture, pripravlja nove pogajalske smernice za ureditev modela upravljanja CČN Koper 
oziroma načina izvajanja javne službe.  

Pomembnost dogovora o upravljanju CČN Koper pogojuje zneske vhodnih postavk za 
elaborat cen odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga je upravljavec kanalizacijskega 
sistema po veljavni zakonodaji dolžan izdelati vsako leto. Prvi elaborat cen je bil izdelan v letu 
2014, vendar ga Občina Izola ni sprejela. Za leto 2015 je elaborat pripravljen v skladu z 
današnjim načinom upravljanja. Ko se bo Občina Izola dogovorila o drugačnem načinu 
upravljanja, bomo to vključili v prihodnji elaborat cen.  

Pri rednem vzdrževanju javne kanalizacije v občini Izola bomo nadaljevali s periodičnimi 
pregledi, predpisanimi remonti in popravili vitalnih naprav kanalizacijskih objektov, s sanacijo 
oziroma rekonstrukcijo kanalizacijskih vodov, razdruževanjem in ločevanjem javne 
kanalizacije na fekalno in meteorno ter čiščenjem javnega kanalizacijskega sistema.  

V letu 2016 lastnica infrastrukture načrtuje sanacijo delovanja izplakovanja z ureditvijo 
dodatnih dostopov v zadrževalni bazen padavinske vode »Ž«, ki je izveden na območju pod 
pomožnim igriščem z umetno travo ob rokometni dvorani v Kraški ulici. Naveden zadrževalni 
bazen namreč ne deluje, v njem se nabirajo velike količine umazanije in odpadkov, čistiti pa 
ga je skoraj nemogoče, ker so čistilni pokrovi in dostopni jaški pokriti z umetno travo igrišča. 
Pričakujemo, da bo v letu 2016, po sanaciji in izvedbi dodatnih dostopov, vzpostavljena 
možnost pranja, čiščenja in normalnega vzdrževanja tega bazena, v skladu z navodili za 
obratovanje in vzdrževanje.  

Nadaljevali bomo z razdruževanjem meteorne kanalizacije iz mešanega kanalizacijskega 
sistema na vseh območjih, kjer je meteorno vodo možno speljati v obstoječe hudournike ter 
druge meteorne odvodnike. Naročili bomo izdelavo idejnega projekta ločevanja meteornih vod 
na priključkih v mešan sistem, s katerim bomo preučili možnosti razvezave največjih 
prispevnih območij meteorne vode iz mešane kanalizacije in izgradnjo meteornih povezav do 
naravnih odvodnikov. 

V letu 2016 bomo nadaljevali s priključitvami nepriključenih posamičnih objektov, ki imajo 
možnost priključitve na že zgrajene kanalizacijske sisteme. Na območjih, kjer ni predvidene 
javne kanalizacije (razpršena naselja) bomo opravljali terenske oglede z zajemom podatkov in 
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pregledom lastnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode pri uporabnikih. Za vsako 
pregledano malo čistilno napravo bomo izdali oceno obratovanja oz. oceno ustreznosti.  

Nadaljevali bomo z dograjevanjem digitalnega katastra komunalne infrastrukture v mestu, z 
vključitvijo podatkov kanalizacije na podeželju ter podatki lastnih objektov za čiščenje 
komunalne odpadne vode pri objektih, ki nimajo možnosti priključevanja na javno kanalizacijo. 
Zajemali bomo tudi podatke za vzpostavitev katastra streh, s katerih se meteorna voda odvaja 
v javno kanalizacijo. 

 
Zaradi večje zanesljivosti naših storitev, pregleda nad delovanjem sistemov in skrajšanjem 
časa do zaznave in odprave napake, načrtujemo nadgradnjo nadzornega sistema črpališča 
v Izoli tako, da bo preko interneta omogočen nadzor nad delovanjem vseh komponent in tudi 
morebitno posredovanje na daljavo ob izrednih dogodkih.  
 
 

2.8.2. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA ZBIRANJA 
ODPADKOV 

Prednostni cilj in stalna naloga podjetja na področju ravnanja z odpadki je zmanjševati količine 
odpadkov na izvoru ter povečati količine ločenih frakcij odpadkov, ki jih oddajamo 
prevzemnikom v predelavo, neuporabne odpadke pa v čim manjši meri varno predati 
prevzemnikom za nadaljnjo obdelavo. Vse aktivnosti področja ravnanja z odpadki so 
usmerjene v zastavljene cilje. Delež ločeno zbranih odpadkov v komunalnih odpadkih je v letu 
2015 znašal 50 %. V preteklih letih so bili deleži ločenosti odpadkov naslednji: 17,6 % v letu 
2010, 29,9 % v letu 2011, 37 % v letu 2012, 42 % v letu 2013 in 46,4 % v letu 2014. Cilj za 
leto 2016 je povečati delež ločeno zbranih odpadkov na 52 %.  

V letu 2016 načrtujemo spremembe s področja zbiranja odpadkov. Skupaj z občinskimi 
službami bomo pristopili k celoviti nadgradnji politike ravnanja z odpadki v občini Izola v 

skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in novim odlokom o ravnanju z odpadki, s ciljem 
približati storitve uporabnikom, izboljšati storitve izvajanja javne službe, doseči čim boljšo 
umestitev infrastrukture zbirnih mest v prostor. Namen vseh aktivnosti je doseganje pozitivnih 
okoljskih ciljev. Načrtujemo projekte, ki imajo za cilj povečanje ločenosti odpadkov (npr. 
»Projekt za čisto Izolo«).  

V letu 2015 smo vzpostavili center uporabnih predmetov "Staro kot novo", ki se nahaja na 
lokaciji zbirnega centra. V centru zbiramo še uporabne odpadke oziroma predmete, ki jih 
izločamo iz pripeljanih kosovnih odpadkov ali pa iz kosovnih odpadkov, ki jih v center 
prinašajo občani sami. Tako zbrane predmete po potrebi popravimo oziroma ustrezno 
pripravimo za predajo potencialnim uporabnikom. V letu 2016 bomo skupaj z Občino Izola 
preučili možnosti vzpostavitve lokacije za center uporabnih predmetov v starem mestnem 
jedru. S tem bomo dejavnost približali uporabnikom.  

Pristopili bomo k nadgradnji sistema zbiranja odpadkov, ki bo usmerjen v racionalizacijo 
poti zbiranja odpadkov, sledenje masnih tokov odpadkov in optimizacijo stroškov ravnanja z 
odpadki. Vzpostavili bomo sistem zbiranja odpadkov na način povezave uporabnika z oddano 
količino odpadkov (čipiranje zabojnikov), s pričetkom njegove vzpostavitve pri pravnih osebah.  

Kakovost naših poizvedb o neevidentiranih in novih uporabnikih za vnos v sistem 
obračuna komunalnih storitev se stalno povečuje. Glede na dostopnost evidenc 
uporabnikov bomo nadalje dosledno izvajali pregled vseh uporabnikov in točnost podatkov, 
ki so osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki.  
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Še naprej bomo izvajali preventivno opozarjanje kršiteljev s pisnimi obvestili na zabojnikih 
in z osebnim obiskom komunalnega nadzornika. Cilj je kršitelje opozoriti, da z njihovim 
nedoslednim ločevanjem nasprotujejo določilom Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola, 
za kar so lahko sankcionirani v skladu s pooblastili občinskega inšpektorata. Nadaljevali bomo 
z mesečnimi pregledi vsebine zabojnikov ter objavili rezultate v lokalnih medijih.  
 

V letu 2016 načrtujemo nadgradnjo posodobitve načina spremljanja stanja na terenu 
preko mobilne aplikacije (Bood sistem) in nadgradnjo sistema obveščanja uporabnikov s 
sodobnimi informacijskimi sredstvi. 
 
Nadaljevali bomo s posvečanjem posebne pozornosti ozaveščanju predšolskih in 
šoloobveznih otrok, saj se mlade generacije hitreje učijo in pozitivno vplivajo na odrasle v 
domačem okolju. Za otroke izvajamo razna predavanja prirejena starosti otrok, s katerimi jih 
seznanjamo s pravilnim ravnanjem z odpadki. Najmanj dvakrat letno organiziramo ogled 
zbirnega centra za otroke stare od 6 do 15 let. Povečali bomo vlaganja v reklamni material, ki 
bo uporabnike stimuliral k pravilnemu ločevanju odpadkov. Postavili bomo obvestilne table s 
pomembnimi podatki o pravilnem ločevanju odpadkov ob novo urejenih ekoloških otokih, 
pripravili nadgradnjo strategije ravnanja z odpadki v institucijah, ki delujejo pod okriljem 
Občine Izola, in izvajali druge propagandne aktivnosti. Tako iz leta v leto krepimo stopnjo 
ozaveščenosti prebivalcev in drugih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki. 
 
Že peto leto zapored bomo v spomladanskem obdobju izvedli anketo, s katero ugotavljamo 
zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev ter ozaveščenost otrok v osnovnih šolah o 
ravnanju z odpadki. Povratne informacije uporabnikov pripomorejo k dvigu kakovosti naših 
storitev. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z organizacijo in koordinacijo okoljevarstvenih 
akcij. 
 
 

2.8.3. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA ODLAGANJA 

ODPADKOV 

 
Odlagališče Izola od leta 2013 naprej nima več okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za 
obratovanje. Skladno s tem smo s 1. 2. 2013 prenehali z odlaganjem odpadkov ter pričeli s 
postopkom zapiranja odlagališča. Na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) smo 
posredovali vlogo za pridobitev OVD za zapiranje odlagališča in vzdrževanje po zaprtju, 
v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/2014). ARSO na vlogo še ni 
odgovorila, predvidevamo pa, da bomo odgovor prejeli v začetku leta 2016.  
 
Glede na dejstvo, da odlagališče ni več v uporabi za izvajanje obvezne gospodarske javne 
službe (GJS), morajo biti sredstva za obvezno izvajanje monitoringa in vzdrževanja 
odlagališča ter sredstva za zapiranje odlagališča in za zagotovitev finančnega jamstva, 
zagotovljena iz proračuna Občine Izola. V primeru, da lastnik infrastrukture ne zagotovi 
ustreznih sredstev, bo potrebno pristopiti k odstopu od najemne pogodbe za infrastrukturo za 
izvajanje obvezne GJS, ki ni več v uporabi. 
 
 

2.8.4. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA GRADBENIH 
ODPADKOV 

 
S pridobitvijo OVD v letu 2013 za zbiranje in obdelavo gradbenih odpadkov na lokaciji 
odlagališča v Izoli smo vzpostavili center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO). S tem 
smo razširili našo dejavnost in pridobili dodatne prihodke (tržna dejavnost). Občanom in 
drugim uporabnikom je tako omogočeno, da ustrezno predajo gradbene odpadke v nadaljnjo 
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obdelavo, s čimer se tudi zmanjšuje možnost pojavljanja črnih odlagališč. V letu 2016 bo 
potrebno pridobiti ustrezno odlagališče za odlaganje presežkov gradbenih odpadkov. 
Pristopili bomo k nadaljnjemu izboljševanju poslovanja centra in ravnanja z gradbenimi 
odpadki v občini Izola.  
 
 

2.8.5. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA VZDRŽEVANJA 

OKOLJA 

 
Lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja okolja je financirana iz proračuna Občine 
Izola. V okviru delovne enote vzdrževanja okolja vzdržujemo in urejamo javne površine na 
območju celotne občine Izola.  
 
Aktivnosti delovne enote temeljijo na: 
- zagotavljanju sodobne, varne, zanesljive in potrebam občanov prilagodljive storitve, 
- obvladovanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje,  
- razvijanju sodobnega, inovativnega in varnega načina izvajanja storitev, ki bo sledil 

tehnološkemu razvoju in ekološki naravnanosti, 
- skrbnemu spremljanju, prepoznavanju in izpolnjevanju sedanjih in prihodnjih potreb 

strank in drugih udeleženih akterjev ter zahtev zakonodaje in regulative na področju 
kakovosti in ravnanja z okoljem, 

- optimalni organiziranosti, ki zagotavlja uspešno in učinkovito uresničevanje politike in 
ciljev, zakonskih in drugih zahtev ter dvigovanje zadovoljstva strank in drugih udeleženih 
strani. 

 
Postavitev urbane opreme prispeva k lepšemu videzu mesta in je prijazna za uporabnike. 
Zato je pomembno, da je urbana oprema skrbno izbrana in umeščena v prostor. V letu 2016 
bo naš cilj poenotiti opremo znotraj določenih območij, izboljšati in polepšati javne površine in 
poti, doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja ter zadovoljiti uporabnike javnega 
prostora (lokalne prebivalce in obiskovalce). Predlagali bomo, da se poenotijo tudi vizuelne 
komunikacije, in sicer lamele z nosilci za gospodarske dejavnosti v mestu (trgovine, hoteli, 
marina, jahtni center, itd.). 
 
Za urejanje ustreznega prostora izvajanja tržnične dejavnosti, smo v letu 2015 obnovili in 
posodobili tržni inventar. Zamenjali smo platnene strehe, obnovili vse stojnice in izdelali 
klančino za invalide. V letu 2016 nameravamo izvesti napeljavo elektrike do vseh stojnic. S 
tem bo zagotovljena nadgradnja obstoječih prodajnih pogojev in polepšan estetski videz 
stojnic in tržnice, ki se nahaja v centru mestnega jedra, kjer je velika prehodnost ljudi. 
 
Kakovosti in odgovornosti do okolja ne razumemo samo kot cilj, ampak kot zahtevno pot 
nenehnega iskanja najboljših rešitev, preventivnega delovanja in izboljševanja, ki krepi 
zaupanje v naše sposobnosti in delo ter povečuje zadovoljstvo občanov in lokalne skupnosti. 
Na tej poti je pomemben prispevek vsakega občana. Z raznimi oblikami komuniciranja širimo 
zavedanje vseh udeležencev o pomembnosti njihovega prispevka h kakovosti in odličnosti na 
poti k uresničevanju skupnih ciljev v okolju. To se je tudi potrdilo, ko je Občina Izola v letu 
2014 prejela priznanje za najbolj urejen turistični kraj v Sloveniji. To nam vliva dodatne 
motivacije, da še bolj zavzeto izvajamo naše storitve na področju vzdrževanja in urejanja 
javnih površin. 
 
Eden od ciljev delovne enote vzdrževanja okolja v letu 2016, je postati kakovosten ponudnik 
storitev tudi na področju vzdrževanja in čiščenja zasebnih površin ter izvajanje drugih storitev. 
Sledili bomo razvoju tehnike in nadgrajevali potrebna znanja na področju vzdrževanja okolja. 
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2.8.6. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA IZVAJANJA 

ZIMSKE IN DEŽURNE SLUŽBE 

 
V sistem dežurne in zimske službe postopoma uvajamo nove delavce, ki  nadomeščajo tiste, 
ki so zaključili s prisotnostjo v sistemu dežurstva. V obdobju zimskega sneženja, ko je 
potrebna večdnevna prisotnost ljudi na intervencijah za odstranjevanje snega, je potrebno 
zaradi kroženja in menjav ekip imeti vsaj sedem do osem ekip v dežurni službi. Zato znotraj 
podjetja usposabljamo nove delavce za vodje in delo v ekipah. 
 
V letu 2015 je bil nabavljen plug za stroj Grasshopperss, ki bo uporabljen za pluženje 
pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč in ožjih urbanih površin. Najbolj oddaljene vasi in ceste 
bomo čistili in plužili z najetim strojem. Amortizacijo opreme za zimsko službo, posipalcev, 
plugov in druge opreme, bomo zaračunavali Občini Izola v skladu s sklenjeno pogodbo. 
 
Tudi v letu 2016 bomo izvajali preventivne ukrepe v primerih sneženja in poledice, ki bodo 
pozimi vključevali postavitev mešanice soli in peska na ustreznih točkah na podeželju ter 
dostavo vreč soli na mesta, dogovorjena s predstavniki krajevnih skupnosti. Lokalni prebivalci 
bodo lahko posipni material prevzeli in ga uporabili za preventivni posip manjših površin v 
vaseh. Občanom nudimo v zimskem času tudi možnost prevzema soli v razsutem stanju na 
sedežu Komunale Izola. 
 

2.8.7. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ NA PODROČJU GRADENJ, 
IZVAJANJU INVESTICIJ V OBČINSKO INFRASTRUKTURO IN 
VZDRŽEVANJU OBJEKTOV V OBČINSKI LASTI 

 
Gradbena dela izvajamo na investicijah v občinsko infrastrukturo predvsem na področju 
kanalizacije, odlagališča odpadkov in ekoloških otokov, pokopališč, občinskega pristanišča in 
parkirišč ter iz naslova dodatnih naročil Občine s področja komunalnih dejavnosti. 
Predvidevamo sanacijo kanalizacijskega omrežja in odlagališča komunalnih odpadkov, 
izgradnje otroških igrišč ter obnove pokopališč, ki so bila v načrtu izvedbe za leto 2015, 
vendar se niso izvajale. V letu 2016 načrtujemo izvesti neizvedene investicije iz leta 2015 ter 
povečati obseg del na področju vzdrževanja objektov v lasti Občine Izola. Nadaljevali bomo z 
izvedbo gradbenih storitev za zunanje naročnike in za ostale delovne enote v podjetju - 
interne storitve. V letu 2016 načrtujemo pridobitev manjših gradbenih del na javnih razpisih, 
kakor tudi izvedbo manjših del na področju vzdrževanje objektov javnih zavodov (šole, vrtci, 
zdravstveni dom, itd.). 
 
Dejavnost vzdrževanja občinskih objektov bo potekala na že utečen način. Izvedbo naročil v 
sklopu vzdrževanja stanovanj, poslovnih prostorov in upravnih objektov v občinski lasti smo 
izboljšali s krajšo odzivnostjo. V letu 2016 bomo nadaljevali z delom na področju vzdrževanja 
objektov v lasti Občine Izola, poudarek bo predvsem na še hitrejšem odzivu na oddano prijavo 
in s tem hitrejšim pričetkom izvedbe del. 
 
Področje gradbeništva urejajo številni predpisi in zakonodaja, zato bomo v letu 2016 stremeli 
k nadgradnji znanja zaposlenih, kar bo pripomoglo k strokovnejši in kakovostnejši izvedbi 
storitev. 

V letu 2016 bomo preučili ekonomske in operativne možnosti prevzema aktivnosti s področja 
aktivnega upravljanja občinskega premoženja, in sicer upravljanja poslovno 
stanovanjskega fonda premoženja Občine, ki zajema tudi vodenje razpisov in aktivno 
trženje poslovnih prostorov, izdajo dovoljenj in soglasij s področja predkupnih pravic, itd. V 
kolikor se projekt izkaže za upravičenega, bomo predlog posredovali organom podjetja v 
obravnavo. 
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2.8.8. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA POKOPALIŠKE 
DEJAVNOSTI 

Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti bomo v letu 2016 nadaljevali s hortikulturno 
ureditvijo pokopališč, urejanjem poti med grobovi in tlakovanjem širših pohodnih poti.  

Prioritetna naloga na pokopališču je ureditev prostora za postavitev nagrobnih obeležij za 
raztros pepela izven pokopališča. V primeru raztrosa pepela v morje, svojcem pokojnih ni 
zagotovljen primeren prostor za prižiganje sveč ali prinašanje cvetja pokojnim v spomin.  

Povpraševanja po talnih žarnih grobovih je vedno več, zato je potrebno urediti dodatna 
pokopna talna žarna mesta. Potencialna mesta se nahajajo na novem delu pokopališča ob 
glavni pohodni poti. V sklopu izvedbe talnih žarnih grobov, bomo uredili nove tlakovane poti. 
Zavzemamo se za ureditev enotnega videza po celotnem pokopališču.  

Vpeljali bomo video nadzorni sistem, ki bo služil preprečevanju kraje in za nadzor o 
dogajanju na pokopališču. Ker v letu 2015 ni bi vzpostavljen samozalivalni sistem za zalivanje 
večjega števila na novo posajenih cipres, ga bomo izvedli v naslednjem letu.  

Strankam želimo ponuditi ureditev storitev pred pogrebom na enem mestu. Trenutno 
sprejmemo stranko v pisarni pokopališča ob vežicah. Nato stranko popeljemo do razstavnega 
prostora pogrebnega materiala, ki je zunaj pokopališkega zidu, zatem pa jo vodimo še po 
pokopališču na ogled grobnega prostora. Oglede po pokopališču bomo nadomestili z 
digitalizacijo in pregledom pokopnih mest na ekranu. Zgoraj navedene investicije so izvedljive, 
v kolikor bodo zanje v občinskem proračunu zagotovljena finančna sredstva. 

Potrebna je vzpostavitev digitalnega katastra grobnih prostorov, ki bo povezan s centralnim 
informacijskih sistemom podjetja. Predvsem nam bo olajšal delo pri sledljivosti migriranja 
najemnikov, nudil pa nam bo boljši pregled nad zaračunavanjem in plačili najemnin grobnih 
prostorov ter pogrebnih storitev. 

V skladu s sklenjeno pogodbo bo lastnik pričel zaračunavati najemnino za javno 
infrastrukturo na pokopališču v Izoli in pokopališču v Kortah. V kolikor z zniževanjem 
stroškov poslovanja, višanjem prihodkov in dvigom cen ne bomo uspešni pri pokrivanju novih 
stroškov najemnin, bomo v skladu s sklenjeno pogodbo najemnine zamrznili do finančne 
vzdržnosti cen. 
 
 

2.8.9. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA UPRAVLJANJA S 

PRISTANIŠČEM 

 
Eden od pogojev za izgradnjo pomola „B” družbe Marinvest, je prestavitev obstoječega 
plavajočega pomola „I”  na novo lokacijo in z njim podaljšati obstoječi plavajoči pomol „G”. To 
aktivnost bomo izvedli v letu 2016.  
 
Načrtujemo tudi nadaljevati s povečanjem števila vseh vrst privezov z izvedbo podaljškov 
plavajočih pomolov „A”, „B”, in „C”. Tako bomo lahko zadovoljili veliko prosilcev za privez. 
Tako kot v tekočem letu bo imela prihodkovna stran poslovanja delovne enote ugoden trend 
zaradi večanja števila priveznih mest, vendar je poslovanje še vedno ogroženo z zahtevki za 
plačilo vodnega povračila za leti 2010 in 2012. Cilj podjetja je z nadgradnjo kapacitet priveznih 
mest izkoristiti celotno območje akvatorija Občinskega pristanišča Izola.  
 
Področje ribiških privezov in privezov drugih gospodarskih dejavnosti je v fazi postopnega 
urejanja, po posameznih segmentih. Zaradi preteklih nesoglasij in samovolje nekaterih 
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uporabnikov privezov bo potrebno najprej zaključiti pretekle obveznosti po veljavnih pogodbah 
o privezu. Pristopiti je potrebno k dokončni ureditvi vseh ribiških in gospodarskih 
privezov po projektu Ribiške infrastrukture ter zagotoviti največjo možno izkoriščenost 
glavnega pomola z ustreznim soglasjem Agencije za kmetijske trge. Na tem področju se še 
pojavlja izguba oportunitetnega prihodka, ki jo je potrebno odpraviti.    
 
Za zagotovitev ustreznega delovanja pristanišča, splošno varnost in čim racionalnejše 
poslovanje smo lastniku infrastrukture predlagali nekatere investicije, ki se nanašajo na 
investicije v pristaniško infrastrukturo, ureditev četverovezov za gospodarske priveze in 
začasne priveze ter na sanacijo priveznih mest na stari obali vzdolž Sončnega nabrežja. 
Predlagali smo tudi poglobitev akvatorija in plovnih poti v Mandraču in ob Sončnem nabrežju.  
 
Za redno vzdrževanje pristanišča, ki se financira iz poslovanja enote, bomo še naprej skrbeli z 
zaposlitvijo notranjih resursov podjetja in zunanjih izvajalcev. Redno bomo opravljali potrebne 
preglede na in pod vodo ter glede na dotrajanost po prioritetah zamenjali posamezne dele 
(verige, muringe, pritrditveni material, itd.). Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju 
urejenosti in varnosti priveznih mest in pristanišča s ciljem varnega privezovanja plovil, 
varnega vplutja - izplutja iz območja akvatorija ter zagotavljanja dostopnosti do privezanih 
plovil. Še naprej bomo izvajali dela na čiščenju površin, zbiranju in odvozu odpadkov. 
 
Lastnik infrastrukture namerava zaračunavati najemnino za pristaniško infrastrukturo, kar 
bo imelo za posledico znatno povišanje stroškov poslovanja. V kolikor s smiselnim in poslovno 
upravičenim zniževanjem stroškov poslovanja, višanjem prihodkov iz naslova trženja privezov 
in dvigom cen ne bomo uspešni, bomo morali najemnine zamrzniti do finančne vzdržnosti cen. 
 
Pred sklenitvijo pogodbe o zaračunavanju najemnine bomo lastniku infrastrukture podali 
predlog za odkup infrastrukture, v katero smo investirali in katere lastniki smo.  
 
 

2.8.10. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA UPRAVLJANJA S 
PARKIRIŠČI 

 
Na področju parkiriščne dejavnosti bomo tudi v letu 2016 nadaljevali s širitvijo kapacitet vseh 
vrst parkirišč, da zadovoljimo čim več uporabnikov naših storitev in s tem povečamo prihodek 
enote. Vseh zadanih ciljev za leto 2015 do danes nismo uspeli realizirati, zato nekatere 
aktivnosti načrtujemo v letu 2016. 
 
V preteklih letih smo zabeležili izpad prihodka zaradi: 

- začasnega zmanjšanja števila parkirnih mest zaradi izvedbe nekaterih prireditev kot 
so: Otvoritev sezone, Ribiški praznik, jadralne regate, Kino otok, itd. in 

- vzpostavitve brezplačnega parkiranja vzdolž cele Tomažičeve ulice, kar ima za 
posledico prazno plačljivo parkirišče Tomažičeva. 

 
Način za povečanje prihodka v letu 2016 vidimo v načrtovani pridobitvi novih parkiriščnih 
površin na lokacijah Tomažičeva ulica, Mehano, TPC Livade, pri Stadionu in podobno ter 
nadgradnji kapacitet obstoječih parkirišč.  
 
Za nemoteno izvajanje delovnega procesa v sedanjem obsegu in glede na sedanje potrebe 
bo v letu 2016 potrebno izvesti naslednje aktivnosti: 

- Na parkirišču Lonka je potrebno na izhodu namestiti dodatno zapornico oziroma 
avtomatizirati parkirišče, ker se vsakodnevno pojavljajo izhodi vozil brez plačila.  

- Obstoječo, osem let staro, že amortizirano izstopno zapornico je potrebno zamenjati z 
novo. 

- Na parkirišču Lonka je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati zastarelo vstopno enoto, 
ker je le-ta predmet vse pogostejših okvar in posledično izpada prihodka. 
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- Posodobiti in nadgraditi je potrebno program na parkirišču Lonka, ker pri neposredni 
izdelavi računov na blagajni parkirišča ni na voljo možnosti vnosa določenih podatkov, 
ki so obvezni po zakonu o finančnem poslovanju (naslov plačnika, davčna in matična 
številka, itd.).  

- Potrebno je urediti dostop iz parkirišča Lonka na blagajno Lonka v skladu s prometnimi 
predpisi, torej pristopiti k izdelavi cestne grbine s prehodom za pešce ter postaviti 
ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo. Predlog smo v preteklih letih že 
posredovali v obravnavo občinskim službam. 

- Dokončno urediti parkirišče za avtodome ob Tomažičevi ulici. 
- Nabaviti bo potrebno nove delovne obleke (uniforme) zaposlenih na parkiriščih. S tem 

bo zagotovljen primeren videz, urejenost in razpoznavnost zaposlenih na parkiriščih.  
 

V prihodnje je potrebno, skladno z razpoložljivimi finačnimi zmožnostmi, preveriti talno 
signalizacijo na vseh parkiriščih in jo po potrebi obnoviti, da bo skladna s prometnimi predpisi. 
Enako je potrebno storiti z vertikalno signalizacijo, vključno z označevalnimi tablami. V primeru 
ugotovitve pomanjkljivosti bo potrebno signalizacijo preurediti in uskladiti tako administrativno 
kot tudi fizično na terenu. 

 
Načrtujemo, da bomo v letu 2016 zagotovili še višji standard plačljivega parkiranja v občini 
Izola. Pri tem posebno pozornost namenjamo preventivnemu obveščanju uporabnikov, s 
sprotnimi obvestili v medijih,  z letaki, brošurami, v občinskem glasilu in podobno. 
Uporabnikom smo na voljo z neprekinjeno dosegljivostjo na dežurnem telefonu, kar se je 
velikokrat izkazalo za ustrezno rešitev težav uporabnikov naših storitev.   
 
 

2.8.11. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA MEHANIZACIJE  

 
V letu 2016 nameravamo v delovni enoti mehanizacije povečati število ekološko čistejših 
vozil (višji standard emisij izpušnih plinov) ter uporabo nekaterih vozil in strojev na povsem 
električni pogon. 
 
Z zamenjavo dotrajanih vozil in nabavo novih bomo dosegli višjo kakovost naših storitev. 
Modernizacija avto parka se bo izvajala v skladu z načrtom in glede na finančne možnosti 
podjetja. 
 
Za področje vzdrževanja okolja bomo obnovili nabor orodja oziroma ga zamenjali z 
ustreznejšim. Načrtovana je nabava novih kosilnic in drobnih strojev za delo v parkih ter 
nabava naprave za barvanje talne signalizacije, ob predhodni analizi upravičenosti nabave. V 
sektorju za ekologijo in ravnanje z odpadki bomo zamenjali vozilo za prevoz odpadkov z 
manjšim, ustreznejšim vozilom. Mehanična delavnica bo v letu 2016 opremljena z novim 
pnevmatskim orodjem. 
 
V letu 2016 načrtujemo, da bomo še izboljšali izkoriščenosti delovne opreme. 
Predvidevamo, da bo poraba goriva zaradi bolj ekološko usmerjenega avto parka še upadla 
ter v povprečju dosegla približno 27,5 litrov na sto prevoženih kilometrov. 
 
Redno bomo izvajali nadzor nad strokovno usposobljenostjo voznikov in strojnikov ter skrbeli 
za  njihovo izobraževanje, saj lahko samo kombinacija usposobljenega kadra in kakovostnega 
strojnega parka doseže želene rezultate dela.  

 
V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem sledljivosti vseh vozil in optimizacijo prevoznih poti 
pri pobiranju komunalnih odpadkov. S tem bo zagotovljena lažja operativna izvedba vseh 
aktivnosti pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter dosežen boljši izkoristek voznega 
parka. Sistem sledljivosti vozil bomo povezali s centralnim informacijskim sistemom v 



25 
 

podjetju s ciljem stalnega nadzora stroškov izvajanja storitev, zniževanje stroškov porabe 
goriva, maziv, olj, delovnih sredstev in ostalega materiala.   
 

2.8.12. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ NA PODROČJU INVESTICIJ V 
LASTNA OSNOVNA SREDSTVA  

 
V letu 2016 načrtujemo na področju investicij v lastna osnovna sredstva naslednje aktivnosti: 

 Skladiščna hala je prekrita s salonitno strešno kritino; zaradi starosti, dotrajanosti in 
ekološke neustreznosti je nujno potrebna zamenjava kritine.  

 Na parkirišču pred vhodom v poslovno stavbo so posajena borova drevesa, katerih smola 
uničuje pod njimi parkirana vozila. Ker na parkirišču že stoji obstoječa konstrukcija, ki je 
bila pred nekaj leti obnovljena (zaščitena z barvo), bomo na konstrukcijo postavili 
zaščitno mrežo. 

 Komunala Izola je okoljsko osveščeno podjetje, zato stremi k postavitvi razsvetljave z 
uporabo sončne energije.  

 Organizacija poslovanja podjetja in s tem povezani delovni procesi v zadnjih letih 
uvedenih delovnih področij, in sicer gradenj, mehanizacije in katastra ter posledično 
povečano število zaposlenih, nam narekuje primerno ureditev pisarniških prostorov v 
upravni stavbi podjetja. Podjetje ima izdelano projektno dokumentacijo za spremembo 
skupnega prostora v dve novi pisarni in spremembo začasnega arhiva v skupni prostor, ki 
bo namenjen delavcem.  

 V skladiščni hali podjetja je potrebno urediti pravilno prezračevanje prostora z 
ventilatorskim vpihovanjem zraka. 

 Razširitev pisarniških površin upravne stavbe z nadgradnjo prve etaže tudi z namenom 
trženja le-teh. 

 
 

2.8.13. PRIČAKOVANI NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA LIKVIDNOSTI 

 
Glavna naloga na področju likvidnosti oziroma solventnosti je obvladovanje odlivov poslovanja 
ter odlivov za poplačilo finančnih obveznosti, s ciljem doseči optimalno razmerje med prilivi 
in odlivi. V letu 2016 bo podjetje nadaljevalo s projektom izterjave terjatev do kupcev 
podjetja. Cilj v letu 2016 je plačevanje obveznosti na dan valute, ki je dosegljiv pod pogojem, 
da bodo naši glavni kupci poravnavali svoje obveznosti v predpisanem roku.  
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2.9. ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA 

2.9.1. PRIHODKI 

2.9.1.1. Prikaz prihodkov podjetja po vrstah prihodkov (v EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli so prikazani realizirani prihodki v letu 2015, po vrstah prihodkov, v primerjavi 
s predhodnim letom. 

 
Skupni prihodki so v letu 2015 znašali 6,7 mio EUR in so se glede na leto 2014 znižali za 6 %. 
Največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje (6,4 mio EUR). V letu 
2015 so padli za 4 % glede na predhodno leto. Razlogi so predvsem v zmanjšanju prihodka 
na področju kanalizacije zaradi manjše količine prodane vode ter zmanjšanju proračunskih 
prihodkov na področju gradenj.  

Prihodki od financiranja (obresti) so znašali 2,7 tisoč EUR. V letu 2014 je bil vzrok za velik 
znesek finančnih prihodkov v zaračunanih zamudnih obrestih Občini Izola (59,5 tisoč EUR), ki 
pa so bile evidentirane tudi na odhodkovni strani po asignacijski pogodbi.  

Prihodki od prevrednotenja so znašali 24,8 tisoč EUR in se nanašajo na izterjane odpisane 
terjatve in na prodajo odsluženih osnovnih sredstev.  

Druge prihodke v znesku 231 tisoč EUR je sestavljala v največji meri odpisana republiška 
taksa za vodo v višini 179 tisoč EUR, v manjši meri prejete odškodnine zavarovalnic, 
vnovčenje izterjanih že odpisanih terjatev in ostali prihodki.  

2.9.1.2. Prikaz proračunskih sredstev (v EUR z DDV) 

Podjetje opravlja storitve vzdrževanja okolja; vir za plačilo opravljenega dela je proračun 
Občine Izola. Primerjava zagotovljenih proračunskih sredstev Občine Izola za redno 
vzdrževanje v letu 2015 s predhodnim letom je prikazana v naslednji tabeli. 

Zap. št. Vrsta proračunskih sredstev 
Proračun 

2014 
Proračun 

2015 
Indeks 

2015/2014 
Razlika 

1 2 3 4 5=4:3 6=4-3 

1 Vzdrževanje občinskih cest 715.000 637.000 89 -78.000 

2 
Ravnanje z odpadki (čiščenje javnih površin 
in priobalnega morja) 

418.000 411.000 98 -7.000 

3 
Vzdrževanje javnih in prometnih površin ter 
drugo 

520.000 502.546 97 -17.454 

  
SKUPAJ 1.653.000 1.550.546 94 -102.454 

 

Zap. št. Vrsta prihodka Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

1 2 3 4 5=4:3 

1 Prihodki od prodaje  6.663.188 6.406.224 96 

2 Prihodki iz črpanja rezervacij 236.000 0 0 

3 Finančni prihodki 63.343 2.652 4 

4 Drugi poslovni prihodki (prevrednotovalni) 62.020 24.808 40 

5 Drugi prihodki 46.003 231.345 503 

6 Odloženi davki 2.693 1.273 47 

  SKUPAJ 7.073.247 6.666.302 94 
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Dejavnosti vzdrževanja okolja so predvsem naslednje: vzdrževanje čistoče javnih površin, 
vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje javnih parkov in zelenic, razobešanje zastav, 
vzdrževanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje prometne 
signalizacije, vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževanje meteorne kanalizacije, dežurna in zimska 
služba, čiščenje obale in priobalnega morja. 

Sredstva, ki so bila sprejeta v proračunu Občine Izola, namenjena za vzdrževanje javnih 
površin, niso zagotovljena v skladu z našimi predlogi in dejanskimi potrebami. Z rednim in 
kakovostnim vzdrževanjem želimo ohranjati vrednost premoženja in hkrati ohranjati primeren 
videz javnih površin v očeh občanov in obiskovalcev. V zadnjih letih je bilo preurejenih veliko 
parkov (namakalni sistemi, rastline), otroških igrišč in drugih javnih površin, ki zahtevajo vse 
več vzdrževanja. V vzdrževanje smo tudi prejeli veliko nove infrastrukture (obalna cesta, 
krožišča, TPC Livade), vendar brez zagotovitve dodatnega vira financiranja. V letu 2015 
nismo imeli na voljo načrtovanega obsega sredstev, zato je bilo izvajanje storitev glede na 
načrt podrejeno višini zagotovljenih sredstev v proračunu, skladno z naročili Občine Izola.  

2.9.2. ODHODKI 

2.9.2.1. Prikaz stroškov in drugih odhodkov podjetja po vrstah odhodkov (v 
EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli so prikazani realizirani stroški in odhodki v letu 2015, po vrstah odhodkov, v 
primerjavi s predhodnim letom. 

 

 
Skupni odhodki so se v letu 2015 glede na predhodno leto znižali za 6 %. Stroški materiala so 
glede na predhodno leto narasli za 8 %, kar znaša 30 tisoč EUR. Stroški storitev so padli za 
6%, kar znaša 237 tisoč EUR; v primerjavi s predhodnim letom so bili nižji zaradi manjšega 
obsega prodaje. 

Stroški amortizacije so se povišali za 1 %, znesek 236 tisoč EUR predstavlja amortizacijo 
sredstev v lasti podjetja.  

Stroški dela so v letu 2015 povišali za 2 %, vendar izključno na račun oblikovanih rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po aktuarskem izračunu v višini 63 tisoč EUR, ki 
so v letu prej znašali le 10 tisoč EUR. Sami stroški dela vezani na plače pa so znašali 10 tisoč 
EUR manj kot v predhodnem letu.  

Drugi stroški so znašali 58 tisoč EUR in so zajemali predvsem plačilo akontacije za vodno 
povračilo za leto 2015 v višini 35 tisoč EUR, plačilo sodnih taks ter plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča.  

Zap. št. Vrsta stroška Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

1 2 3 4 5=4:3 

1 Stroški materiala 404.999 435.391 108 

2 Stroški storitev 3.682.752 3.445.861 94 

3 Amortizacija 233.218 236.014 101 

4 Stroški dela 2.056.743 2.100.994 102 

5 Drugi stroški in odhodki 76.162 58.010 76 

  SKUPAJ 6.453.874 6.276.270 97 

6 Odhodki od financiranja 111.214 50.727 46 

7 Prevrednotovalni odhodki 79.230 239.095 302 

8 Drugi odhodki 365.913 41.634 11 

  SKUPAJ 7.010.231 6.607.726 94 
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Odhodki od financiranja so znašali 50,7 tisoč EUR in predstavljajo obresti za najete kredite in 
lizinge ter druge finančne obveznosti.  
 
Odhodki od prevrednotenja so znašali 239 tisoč EUR. Le-ti vključujejo odpis odsluženih delov 
odlagališča odpadkov v višini 124 tisoč EUR, novo oblikovane popravke za terjatve, starejše 
od enega leta v višini 61 tisoč EUR, odpise terjatev po neuspelih tožbah in odpise nekaterih 
osnovnih sredstev.  
 
Drugi odhodki so znašali 41,6 tisoč EUR in zajemajo donacije raznim izolskim društvom, za 
prireditve in športne dejavnosti v višini 24 tisoč EUR ter plačila glavnice in sodnih stroškov po 
dveh izgubljenih tožbah.  
 

2.9.3. PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH 

2.9.3.1. Prikaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih (v EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli so prikazani prihodki in odhodki po dejavnostih, realizirani v letu 2015. 

 

Zap. št. Dejavnost 
Prihodki 

2015 
Odhodki 

2015 
Prihodki 
/ odhodki 

Razlika 
(prihodki -  
odhodki) 

1 2 3 4 5=3:4 6=3-4 

1 Kanalizacija 1.730.998 1.730.319 100 679 

2 Zbiranje in odlaganje odpadkov 1.830.502 1.883.810 97 -53.308 

3 CPGO (Center za predelavo gradbenih 
odpadkov) 

35.467 33.884 105 1.583 

4 Vzdrževanje okolja 1.420.297 1.341.714 106 78.583 

5 Pokopališče 241.372 267.229 90 -25.857 

6 Pristanišče 354.433 354.054 100 379 

7 Mehanizacija 777.695 783.709 99 -6.014 

8 Parkirišča 374.386 359.406 104 14.980 

9 Gradnje 722.811 700.430 103 22.381 

10 Drugo 201.727 176.557 0 25.170 

11 Skupaj podjetje 7.689.688 7.631.112 101 58.576 

12 Vrednost internih računov 1.023.386 1.023.386 100 0 

(11-12) Skupaj podjetje brez internih računov 6.666.302 6.607.726 101 58.576 

Večina dejavnosti podjetja je v letu 2015 poslovala pozitivno, z izjemo dejavnosti zbiranja in 
odlaganja odpadkov, dejavnosti pogrebne in pokopališke dejavnosti ter interne delovne enote 
mehanizacije. 

V dejavnosti zbiranja in odlaganja odpadkov je bil rezultat poslovanja negativen predvsem 
zaradi s ceno nepokritih stroškov monitoringa odpadne vode na odlagališču odpadkov, višjih 
splošnih stroškov podjetja, ki odpadejo na dejavnost zaradi spremembe ključa, in odhodkov 
zaradi neizterljivih neplačanih terjatev, ki se nanašajo na račune občanov. 

Pokopališka dejavnost je dosegla negativen rezultat poslovanja zaradi nepokritih stroškov 
vlaganj v tuja sredstva, torej v infrastrukturo v lasti Občine Izola. Za izvedbo del v proračunu  
ni bilo zagotovljenih sredstev, dela pa so bila nujno potrebna za opravljanje dejavnosti. Drugi 
razlog za negativen rezultat pa je neodobritev sredstev iz proračuna Občine za sofinanciranje 
neplačanega dela najemnin grobov v spomeniškem varstvu na pokopališču v Izoli. 

Pri dejavnosti mehanizacije so za negativen rezultat odgovorni predvsem realizirani stroški 
dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil, ki jo izvajamo po sklenjeni 
pogodbi z Občino Izola. 
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Splošni stroški podjetja so v letu 2015 znašali 848.011 EUR in zajemajo tudi rezervacije za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade po aktuarskem izračunu v višini 63 tisoč EUR. 
Ob upoštevanju navedenega dejstva ugotavljamo, da so stroški uprave, ki so odvisni od 
poslovanja podjetja, ostali približno na enaki ravni kot leto prej. Na posamezne dejavnosti so 
bili razporejeni po ključih za razporejanje splošnih strokov, ki so prikazani v nadaljevanju. 
 
 

2.9.3.2. Prikaz tržnih prihodkov in odhodkov po dejavnostih (v EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli so prikazani tržni prihodki in odhodki po dejavnostih, realizirani v letu 2015. 

 

Zap. št. Dejavnost 
Prihodki 

2015 
Odhodki 

2015 
Razlika 

1 2 3 4 5=3-4 

1 Kanalizacija 2.507 1.601 906 

2 Zbiranje in odlaganje odpadkov 110.346 89.836 20.510 

3 CPGO (Center za predelavo gradbenih odpadkov) 35.467 34.171 1.296 

4 Vzdrževanje okolja 72.617 53.774 18.842 

5 Pokopališče 0 0 0 

6 Pristanišče 124.424 94.994 29.430 

7 Mehanizacija 0 0 0 

8 Parkirišča 0 0 0 

9 Gradnje 198.991 178.835 20.156 

10 Drugo 11.742 0 11.742 

  Skupaj podjetje 556.093 453.211 102.882 

 
Največ tržnih prihodkov je bilo v letu 2015 ustvarjenih v dejavnosti gradenj, v pristaniški 
dejavnosti ter v dejavnosti zbiranja odpadkov. Poslovni rezultat tržnih dejavnosti je bil v letu 
2015 pozitiven. 
 

2.9.3.3. Ključi za razporejanje splošnih stroškov podjetja po dejavnostih 

Splošni stroški podjetja se na posamezne dejavnosti razporedijo po ključu, ki je izračunan kot 
povprečje struktur prihodkov od prodaje posamezne dejavnosti v vseh prihodkih in struktur 
stroškov poslovanja v vseh stroških podjetja. Ključe za leto 2015 v % prikazujemo v spodnji 
tabeli. 

 

Zap. št. Dejavnost Ključ 2015 

1 Kanalizacija 26 % 

2 Zbiranje in odlaganje odpadkov 27 % 

3 CPGO (Center za predelavo gradbenih odpadkov) 1 % 

4 Vzdrževanje okolja 21 % 

5 Pokopališče 4 % 

6 Pristanišče 5 % 

7 Mehanizacija 0 % 

8 Parkirišča 5 % 

9 Gradnje 11 % 

10 Drugo 0 % 

  Skupaj 100 % 
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2.9.4. REZULTAT POSLOVANJA (v EUR brez DDV) 

 

Zap. št. Element Prihodki 2015 Odhodki 2015 
Poslovni 

rezultat 2015 

1 Podjetje 6.666.302 6.607.726 58.576 

Podjetje je zaključilo poslovno leto 2015 z dobičkom v višini 58,6 tisoč EUR.  

 

2.9.5. PRIMERJAVA REALIZACIJE POSLOVANJA Z NAČRTOM 

2.9.5.1. Primerjava realiziranih prihodkov z načrtovanimi (v EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli je prikazana primerjava realiziranih prihodkov v letu 2015 z načrtovanimi.  

 
Zap. št. Vrsta prihodka 

Načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

1 2 3 4 5=4:3 

1 Prihodki od prodaje  7.073.188 6.406.224 91 

2 Finančni prihodki 4.000 2.652 66 

3 Drugi poslovni prihodki (prevrednotovalni) 16.000 24.808 155 

4 Drugi prihodki 30.000 231.345 771 

5. Odloženi davki 0 1.273 /  

  SKUPAJ 7.123.188 6.666.302 94 

Realizacija skupnih prihodkov v letu 2015 je bila za 6 % nižja od načrtovanih prihodkov. 
Prihodki od prodaje so bili za 9 % nižji od načrtovanih. V načrtu za leto 2015 so bili predvideni 
dvigi cen na področju kanalizacije, pokopališč in pristanišča, ki niso bili realizirani. Poleg tega 
pa smo dosegli nižje prihodke zaradi manjšega obsega dela na področju kanalizacije in 
gradenj.  

Načrt finančnih prihodkov je bil realiziran v nekoliko manjšem obsegu. Prevrednotovalni 
prihodki so bili višji od načrtovanih predvsem na račun prodaje nekaterih odsluženih osnovnih 
sredstev. Drugi prihodki so presegli načrtovane zaradi odpisa republiške takse za vodo v višini 
179 tisoč EUR in vnovčenja izterjanih že odpisanih terjatev.  

2.9.5.2. Primerjava realiziranih odhodkov z načrtovanimi (v EUR brez DDV) 

V naslednji tabeli je prikazana primerjava realiziranih odhodkov v letu 2015 z načrtovanimi.  

 
Zap. št. Vrsta stroška 

Načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

1 2 3 4 5=4:3 

1 Stroški materiala 430.191 435.391 101 

2 Stroški storitev 3.954.610 3.445.861 87 

3 Amortizacija 258.000 236.014 91 

4 Stroški dela 2.156.743 2.100.994 97 

5 Drugi stroški in odhodki 83.000 58.010 70 

  SKUPAJ 6.882.544 6.276.270 91 

6 Odhodki od financiranja 62.300 50.727 81 

7 Prevrednotovalni odhodki 35.000 239.095 683 

8 Drugi odhodki 105.955 41.634 39 

  SKUPAJ 7.085.799 6.607.726 93 
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Skupni odhodki so bili v letu 2015 za 7 % nižji od načrtovanih. Realizirani stroški, vezani na 
poslovanje, so bili za 9 % nižji od načrtovanih. Večina stroškov po vrstah stroškov je bilo v letu 
2015 nižjih od načrtovanih, kar je sledilo nižjim realiziranim prihodkom. Odhodki od 
financiranja so bili nekoliko nižji od načrtovanih. Prevrednotovalni odhodki so bili višji od 
načrtovanih zaradi novo oblikovanih popravkov za terjatve, starejše od enega leta v višini 61 
tisoč EUR in nenačrtovanega odpisa odsluženih delov odlagališča odpadkov v višini 124 tisoč 
EUR. Drugi odhodki so bili nižji od načrtovanih, saj smo realizirali izgubljene tožbe samo v 
dveh primerih, tretja pa še ni bila razrešena.  

 

2.9.5.3. Primerjava realiziranega poslovnega izida z načrtovanim (v EUR brez 
DDV) 

 
Zap. št. Element 

Načrt 2015 
Realizacija 

2015 
Indeks 

1 Poslovni rezultat 37.389 58.576 157 

Poslovni rezultat je v letu 2015 presegel načrtovanega za 57 %. 

 

2.9.6. DRŽAVNE PODPORE 

 
Podjetje je v letu 2015 prejemalo državno podporo za zaposlovanje invalidov nad kvoto. 
 

2.9.7. PRIKAZ CEN OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA 
OKOLJA ZA LETO 2015 

 

a) Gospodarska javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki 

Vlada RS je novembra 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) 
– v nadaljevanju Uredba, ki je pričela veljati 1. januarja 2013. V skladu z njenimi določili smo v 
letu 2013 pripravili prvi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Izola, št. 103-4/2013 z dne 17. 4. 2013, in ga 
predložili ustreznim organom v sprejemanje. Dne 16. 5. 2013 je bil elaborat potrjen na 
Občinskem svetu Občine Izola. Novo ceno smo pričeli uporabnikom zaračunavati dne 1. 6. 
2013. Uredba narekuje izdelavo elaborata enkrat letno. V letih 2014 in 2015 smo izdelali nova 
elaborata. Ker razlika med potrjeno in obračunsko ceno ni presegla deset odstotkov potrjene 
cene v skladu s 6. členom Uredbe, elaborata nismo poslali Občinskemu svetu v potrjevanje. 
Uporabnikom smo tako zaračunavali cene veljavne od 1. 6. 2013 naprej. 
 
V naslednji tabeli so prikazane cene, ki smo jih zaračunavali uporabnikom v letu 2015. 
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Cena, veljavna od 1. 6. 2013 naprej: 
 

Storitev 
Cena javne 

infrastrukture 
v EUR/kg 

Cena storitve 
v EUR/kg 

Zbiranje komunalnih odpadkov 0,0033 0,1202 

Zbiranje bioloških  odpadkov  0,0079 0,2013 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0000 0,0300 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

0,0000 0,2400 

Opomba: Cene so izražene v EUR/ kg in ne vsebujejo DDV-ja. 

V letu 2016 bomo, v skladu z Uredbo, izdelali nov elaborat cen, ki bo prikazal tudi razlike med 
prodajnimi cenami in stroškovnimi cenami v letu 2015. 

 

b) Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 

Veljavne cene so bile potrjene leta 2010, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09). 
Cene se uporabljajo od 2. 4. 2010 naprej.  
 

Storitev 

Cena omrežnine 
(mesečno) 

v EUR –  
DN 13, faktor 1 

Cena storitve 
v EUR/m3 

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in storitve 
vezane na nepretočne greznice 

4,4251 0,8605 

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 3,4047 0,5175 

Opomba: Omrežnina je določena na letni ravni in se obračuna mesečno v eurih. Stroški odvajanja in čiščenja se 
obračunavajo v m3 glede na porabljeno pitno vodo. Cene v tabeli ne vsebujejo DDV. 

 
V začetku leta 2014 smo, v skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 
109/2012), izdelali prvi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Izola in ga 
predložili ustreznim organom v sprejemanje. V letu 2015 smo izdelali drugi elaborat cen. 
Elaborata nista bila potrjena. V letu 2015 smo uporabnikom zaračunavali cene iz leta 2010. V 
letu 2016 bomo izdelali nov elaborat cen. 
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2.10. ANALIZA ZAPOSLENIH 

Število zaposlenih v podjetju Komunala Izola je na dan 31. 12. 2015 znašalo 77 delavcev. 
Povprečno število zaposlenih je bilo 77,3 delavcev. Izobrazbena struktura se je v letu 2015 
nekoliko spremenila.  

2.10.1. Izobrazbena struktura  

Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom in načrtom za 
leto 2015 je prikazana v spodnji tabeli.  

  Število delavcev na dan 31.12. Indeks 

Stopnja 

izobrazbe 

Leto 2014 Plan 2015 Leto 2015 2015/2014 2015/plan 2015 

I. 1 / / / / 

II. 16 20 17 106 85 

III. 7 7 8 114 114 

IV. 19 17 17 89 100 

V. 10 10 12 120 120 

VI/0 5 4 3 60 75 

VI/1 5 6 5 100 83 

VII/0 5 5 5 100 100 

VII/1 7 7 8 114 114 

VIII. 2 2 2 100 100 

IX. / / / / / 

  77 78 77 100 99 

Večina zaposlenih ima II., IV. in V. stopnjo strokovne izobrazbe, kar je v letu 2015 
predstavljalo 60 % zaposlenih. 

2.10.2. Starostna struktura zaposlenih  

 
Starost na dan 31. 12. 2014 Število delavcev Struktura 

do 20 let 1 1,3 

od 20 let do 30 let 2 2,6 

od 30 let do 40 let 19 24,7 

od 40 let do 50 let 19 24,7 

od 50 let do 55 let 16 20,7 

nad 55 let 20 26 

SKUPAJ 77 100 

Povprečna starost zaposlenih je na dan 31. 12. 2015 znašala 46,16 let, od tega znaša 
povprečna starost moških 47,16, žensk pa 42,31. 
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2.10.3. Delovna doba zaposlenih  

 
Delovna doba na dan 31. 12. 2014 Število delavcev Struktura 

do 10 let 11 14,3 

od 10 do 20 let 20 25,9 

od 20 do 30 let 18 23,4 

nad 30 let 28 36,4 

SKUPAJ 77 100 

Povprečna delovna doba zaposlenih je na dan 31. 12. 2015 znašala 24 let. 

2.10.4. Starost in fluktuacija zaposlenih  

 
Kazalec  Leto 2014 Leto 2015 

Povprečno število zaposlenih 77,3 77,3 

Povprečna starost zaposlenih 45,71 46,16 

Povprečna delovna doba 24 24 

Moški / ženske (v %) 80/20 79/21 

Fluktuacija  -6+4 -6+6 

V letu 2015 beležimo odhode in prihode šestih delavcev. Povprečno število zaposlenih v letu 
2015 je enako kot v letu 2014, povprečna starost v letu 2015 se je zvišala. Povprečna delovna 
doba zaposlenih je enaka kot v predhodnem letu. V letu 2015 se je odstotek žensk nekoliko 
zvišal, odstotek moških v podjetju pa znižal.  

2.10.5. Dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih 

Podjetje je tudi v letu 2015 nadaljevalo s programom vključenosti zaposlenih v pokojninski 
načrt Odprtega vzajemnega sklada Banke Koper, s čemer je omogočalo dodatno varnost 
zaposlenih na področju pokojninskega zavarovanja. V skladu s pokojninskim načrtom podjetje 
plačuje premijo mesečno, in sicer do zneska premije, ki je deležna davčne olajšave (5,844 % 
od bruto plače zavarovanca).  

2.10.6. Število obiskanih seminarjev in strokovnih posvetov 

V letu 2015 so zaposleni obiskali 14 različnih seminarjev, delavnic, strokovnih posvetov in 
usposabljanj, ki so bili namenjeni predvsem izpopolnjevanju znanja zaposlenih in seznanitvi z 
novostmi, zaradi sprememb zakonodaje na posameznih področjih dela, 4 interna 
usposabljanja zaposlenih, ki so se jih udeležili zaposleni iz različnih dejavnosti in 5 
usposabljanj zaposlenih, na podlagi katerih so pridobili dodatne kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje dela.    

2.10.7. Število obiskov na sejmih 

Delavci so v letu 2015 obiskali tri različne sejme. Istega sejma so se udeležili delavci iz 
različnih dejavnosti.  
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2.10.8. Odsotnost delavcev iz dela v letu 2015 

Število delovnih ur na enega delavca znaša letno 2.088. Celotni fond delovnih ur je v letu 
2015 znašalo 161.402 ur, ki je izračunan kot zmnožek letnega fonda ur in povprečnega števila 
zaposlenih (2.088 ur x 77,3 povprečno zaposlenih v letu 2015).  

 Leto 2014 Leto 2015 Indeks 

(2015/2014) 

Število ur na bolniški  12.734 14.153 111 

Število ur vseh odsotnosti (bolniške, dopusti, porodniške) 31.159 32.169 103 

Odstotek vseh odsotnosti v celotnem fondu delovnih ur  19,30 % 19,93 % 103 

Število ur na bolniški zaradi poškodb pri delu 184 296 160 

Odstotek bolniških v celotnem fondu delovnih ur (A) 7,88 % 8,76 % 111 

Odstotek bolniških, zaradi poškodbe pri delu v  

celotnem fondu delovnih ur (B) 
0,11 % 0,18 % 164 

V nadaljevanju je prikazano gibanje števila ur na bolniški in števila ur na bolniški, zaradi 
poškodb pri delu za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. 

 
 
 

 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 

A 7,31 % 7,31 % 7,15 % 4,35 % 7,88 % 8,76 

B 0,9 % 0,9 % 0,35 % 0,15 % 0,11 % 0,18 

 
Podatki kažejo, da se je v letu 2015 število ur na bolniški, v primerjavi z letom 2014 zvišalo za 
11 %, število ur na bolniški zaradi poškodb pri delu pa je za 60 % višje kot v letu 2014.  V letu 
2015 beležimo tri poškodbe pri delu. Vsaka poškodba je bila raziskana z namenom sprejema 
ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnjih tovrstnih poškodb. Številu ur na bolniški so v letu 
2015 botrovale predvsem daljše odsotnosti nekaterih zaposlenih, tudi po več mesecev, 
predvsem petih delavcev, ki so bili skoraj leto dni neprestano na bolniški zaradi bolezni 
oziroma poškodbe izven dela. 
 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

Odstotek bolniških odsotnosti (A) Odstotek bolniških odsotnosti zaradi poškodb (B)



36 
 

2.11. ANALIZA NABAVE IN JAVNIH NAROČIL 
 
Nabavna služba opravlja nabavo blaga in storitev za izvajanje delovnih procesov v podjetju. 
Konstruktivno sodelovanje nabavne službe in vodij delovnih enot, pozitivna komunikacija med 
zaposlenimi in pravočasno planiranje potrebnih materialov in storitev so ključnega pomena, da 
nabavna služba dobavi pravo blago, ob pravem času, na pravo mesto, v pravi količini, ob 
upoštevanju zahtevane kakovosti in cene.  

Podjetje se delno financira s proračunskim denarjem, zato je dolžno pretežni del nabavnih 
procesov izvesti po veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakonu o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS) ter skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področja javnega naročanja.  

V letu 2015 smo za dobavo blaga, storitev in gradenj za katere ni potrebna objava v Uradnem 
listu RS oziroma EU, z zunanjimi izvajalci sklenili: 

 378 naročilnic; 

 106 pogodb.  

V letu 2015 smo uspešno zaključili tri javna naročila, objavljena na Portalu javnih naročil RS, 
in sicer: 

 Dobava asfaltnih mešanic za obdobje štirih let;  

 Dobava kanalizacijskega materiala za obdobje treh let;  

 Izvedba talne signalizacije na občinskih cestah v občini Izola. 

V letu 2015 smo uspešno zaključili tri javna naročila, objavljena v Uradnem listu EU in na 
Portalu javnih naročil RS, in sicer: 

 Zavarovanje premoženja v letih 2015-2020;  

 Prevzem odpadkov iz občine Izola za obdobje dveh let; 

 Nakup pometalno sesalnega stroja z obročnim odplačevanjem –  finančni lizing. 

V okviru nabavne službe deluje tudi skladišče podjetja. S skladiščenjem materiala 
omogočamo premostitev prostorskih in časovnih razlik med nabavo in porabo materiala v 
procesih dela. Ker Komunala Izola ni tipično proizvodno podjetje, je tudi skladišče temu 
primerno organizirano. Skladiščna hala je postavljena v neposredni bližini mehanične 
delavnice, delavnice za vzdrževanje prometnih površin in voznega parka.  
 
V skladišču vzdržujemo optimalno zalogo materiala, kar pomeni, da razpolagamo s potrebnim 
materialom, ki je nujen za zagotovitev oskrbe notranjih porabnikov. Na zalogi imamo najbolj 
tipične vrste materiala, po ocenjenih količinah glede na porabo v preteklem obdobju. 
Skladiščenje povzroča stroške, zato stremimo k minimalni zalogi materiala, kar mesečno 
spremljamo.  
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2.12. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI V LETU 2015 

2.12.1. KANALIZACIJA 

 
Obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih in padavinskih 
voda na območju občine Izola smo v letu 2015 izvajali v skladu z veljavnim programom, 
določili državne zakonodaje in občinskimi akti, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Izvajanje službe je potekalo na celotnem sistemu javne kanalizacije. 
Najpomembnejši objekti omrežja javne kanalizacije in izvajanje opravil na njih so navedeni v 
nadaljevanju tega poročila.  
 
V preteklih letih smo aktivno delovali in si prizadevali za razrešitev problematike upravljanja 
Centralne čistilne naprave v Kopru (CČN Koper), saj obstoječi model upravljanja negativno 
vpliva na stroške poslovanja. Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem, pobudami in 
predlogi, vse dokler ne pride do primerne rešitve tega vprašanja.  
 

2.12.1.1. Obratovanje objektov javne kanalizacije v Cankarjevem drevoredu v 
Izoli  

Odvajanje odpadnih voda mesta Izole se vrši iz črpališča v Izoli, preko tlačnega voda v Koper 
in preko vmesnih črpališč do CČN Koper. Čiščenje odpadne vode iz Izole se vrši na skupni 
CČN v Kopru. Prvo črpališče, od Izole do čistilne naprave, se nahaja na območju občine Izola, 
in sicer na Cankarjevem drevoredu, ostala tri pa na območju mestne občine Koper.  
 
V letu 2015 je bilo prečrpane 1.066.847 m3 odpadne vode, ki vključuje tako prodano vodo 
preko Rižanskega vodovoda Koper (RVK) kot tudi padavinsko odpadno vodo. Količina 
prodane vode s strani RVK je znašala 834.173 m3.  Količine odpadne vode v zadnjih letih so 
prikazane v spodnji tabeli.   
 

Količine vode Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 

Prodana voda 
RVK (m3) 

931.018 916.585 903.847 859.304 834.173 

Vsa pretečena 
voda skozi 

črpališče Izola 
(m3) 

1.124.914 1.124.961 1.445.977 1.723.955 1.066.847 

 
Kot je razvidno iz zgornjih podatkov, se količina prodane vode iz leta v leto zmanjšuje zaradi 
vse manjše porabe. Vzroki za zmanjšanje količin vode so v varčevanju porabnikov, varčnejši 
beli tehniki v gospodinjstvih, obnovljenih delih vodovodnega omrežja in prenehanju delovanja 
in selitvi nekaterih nekdaj močnih gospodarskih družb iz območja občine Izola. 
  
Objekti kanalizacijskega sistema v Cankarjevem drevoredu v Izoli so bili zgrajeni v sklopu 
podprojekta odvajanje in čiščenje odpadne vode Izola - Koper. Ta projekt je bil zasnovan kot 
tehnološka in organizacijska celota z nadzornim centrom na CČN Koper v Srminu. Komunala 
Izola kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema na območju občine Izola nima 
možnosti daljinskega nadzora in vpogleda v delovanje izolskega črpališča, saj v sklopu 
projekta ta možnost ni bila predvidena. To nam, kot začasnemu upravljavcu črpališča (do 
končnega dogovora o upravljanju skupnih objektov kanalizacije in CČN Koper), povzroča 
veliko operativnih težav in stroškov, saj moramo biti večkrat fizično prisotni na črpališču, še 
posebej ob neurjih, saj le tako vemo, kaj se z opremo takrat dogaja in posledično lahko 
pravočasno ter ustrezno ukrepamo.  
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Funkcija fekalnega črpališča na kanalizacijskem sistemu v Cankarjevem drevoredu je, da 
odvaja oziroma potiska odpadno vodo v tlačni vod, ki poteka od Izole do Žusterne. Zaradi tega 
so v sklopu črpališča zgrajeni objekti za predčiščenje odpadne vode, in sicer: 
 
 

 Objekti predčiščenja, črpališče odpadnih in prelivnih vod 
 
Grablje in kompaktor zagotavljata, da je iz odpadne vode odstranjena večina odpadkov, večjih 
od enega centimetra, ki bi utegnili povzročati težave in morebitne zamašitve v črpališču ali v 
tlačnem vodu. Za zagotovitev nemotenega njihovega delovanje jih je potrebno redno 
servisirati. V letu 2015 je bil izveden servis grabelj in kompaktorja. Ob tem so bili zamenjani 
nekateri vitalni deli, in sicer ščetke in elektromagnetni ventil, ter olje v reduktorju. Na črpališču 
odpadnih vod, ki odvaja vodo proti Kopru, smo izvedli remont ene od treh črpalk, pri čemer so 
bili zamenjani ležaji in tesnila. Prav tako smo na črpališču prelivnih vod izvedli zamenjavo 
»cink« protektorjev na obeh velikih črpalkah. 
 
 

 Zadrževalni bazeni prelivnih vod 
 
Zadrževalni bazen prelivnih vod »M«, ki je lociran znotraj območja črpališča v Cankarjevem 
drevoredu v Izoli, smo v skladu z navodili za obratovanje in vzdrževanje, redno praznil in čistil 
ter prali po vsakem večjem prelivu odpadne vode v bazen, torej po vsakem večjem deževju. 
Bazen je v dobrem stanju, oprema v njem deluje. 
 
Zadrževalni bazen prelivnih deževnih vod »Ž« je zgrajen pod igralno površino pomožnega 
nogometnega igrišča v Kraški ulici. Bazen je skoraj nedostopen in oprema v njem nedelujoča 
že od njegove izgradnje. V letu 2015 so bile pričete aktivnosti za sanacijo delovanja bazena, 
rezultat pa pričakujemo v letu 2016. Kljub nedelovanju opreme smo naveden prelivni bazen v 
letu 2015 z velikimi napori očistili in vzdrževali.  
 

2.12.1.2. Vzdrževanje in čiščenje javne fekalne kanalizacije 

 
Dela pri čiščenju fekalne kanalizacije smo opravljali v skladu s programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Izola za leta 2013-2016. Ta operativni 
program je bil potrjen s strani Občine Izola in poslan na Ministrstvo za okolje in prostor, v 
skladu z zakonskimi določili. Čiščenje smo izvajali sistematično po prispevnih območjih 
posameznih kanalov. Pred čiščenjem smo preverjali stanje kanalizacije in nato določali 
prioritete ter morebitne potrebne ukrepe na kanalih. V letu 2015 smo javni kanalizacijski 
sistem v občini Izola redno vzdrževali, v skladu s potrjenim programom odvajanja in čiščenja. 
Očiščenih je bilo 85 % vseh kanalov. 
 
Sistem javne kanalizacije je vsako leto daljši in bolj razvejan, saj se dograjujejo nova 
kanalizacijska omrežja in obnavljajo ter ločujejo posamezni deli kanalizacije v mestu. Zaradi 
tega se posledično veča dolžina kanalov za čiščenje. V letu 2015 smo z lastnim 
kanalizacijskim vozilom očistili skoraj vse planirane odseke. Na dveh odsekih cevi z velikimi 
premeri, kjer čiščenje z lastnim vozilom ni bilo dovolj temeljito, smo najeli večje kanalizacijsko 
vozilo z večjimi pretoki in čistilnimi pritiski.  
 
V letu 2015 smo nadaljevali s sanacijo mest puščanj in preprečitev vdorov morske vode v 
kanalizacijski sistem, saj prevelik delež morske vode v odpadni fekalni vodi povzroča težave v 
delovanju kanalizacijskega sistema pri odvajanju odpadne vode in škoduje vgrajeni opremi. 
Prav tako se je izvajalo popravila kanalizacijskih jaškov, pokrovov in posedkov terena okrog 
jaškov. 
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Vzdržujemo 61 kilometrov fekalnih kanalizacijskih vodov in 54 kilometrov meteornih 
kanalizacijskih vodov. Nekateri kanalizacijski vodi, največ na podeželju, potekajo po kmetijskih 
in gozdnih površinah, ki jih je potrebno stalno vzdrževati, da bi bila zagotovljena prehodnost in 
dostopnost do jaškov javne kanalizacije. V letu 2015 smo v Kortah dele trase kanalizacije, ki 
potekajo po gozdnih zemljiščih, pokosili in porezali zarast ter s tem zagotovili dostop do 
jaškov.  
 
Zunanji pogodbeni partner je v letu 2015 dvakrat izvedel deratizacijo in dezinsekcijo javnega 
kanalizacijskega omrežja. 
 
Podrobnejši podatki glede dolžin kanalov so navedeni v naslednji tabeli. 
 

Zap. št. Kanalski vodi v občini Izola Dolžina v m 

1. Kanalski vodi sekundarnega in primarnega omrežja 61.452 

1.1. Mešani kanalizacijski sistem 36.976 

1.2. Ločeni kanalizacijski sistem 24.476 

2. Kanalski vodi za odvajanje padavinske vod 53.923 

 

2.12.1.3. Vzdrževanje meteorne kanalizacije  

Sistematično čiščenje javne meteorne kanalizacije smo izvajali tudi v letu 2015. Poleg  
čiščenja cevi javne meteorne kanalizacije smo čistili še  peskolove, rešetke in cestne 
požiralnike na meteorni kanalizaciji. Dela smo opravljali po potrebi in po prioritetah skozi vse 
leto. Med letom smo redno izvajali čiščenje objektov meteorne kanalizacije po vsakem večjem 
deževju. K rednemu vzdrževanju štejemo tudi zamenjavo poškodovanih pokrovov jaškov, 
pregledovanje prelivov na mešanem kanalizacijskem omrežju po vsakem deževju, kjer se 
lahko zataknejo večji predmeti oziroma odpadki in s tem povzročijo netesnost prelivnih loput.  
 

2.12.1.4. Male komunalne čistilne naprave na podeželju (MKČN) 

 
Na podeželju upravljamo z dvema malima komunalnima čistilnima napravama (MKČN), in 
sicer v Cetorah in v Kortah. V letu 2015 so bile v skladu z zakonodajo opravljene meritve za 
monitoring obeh MKČN. V letu 2015 smo iz MKČN Cetore odpeljali 45 m3 blata in iz MKČN 
Korte 112,5 m3 blata. Blato iz obeh MKČN vozimo na nadaljnjo obdelavo na CČN Koper.  
 
Obe MKČN smo med letom redno pregledovali in vzdrževali, mazali in po potrebi menjali 
vitalne dele, kot so verige, ležaji in črpalka. Delovanje in morebitne napake na črpališču v 
Kortah in na MKČN v Kortah in Cetorah spremljamo preko GSM omrežja in sms sporočil. 
Tako lahko pravočasno ukrepamo in s tem zmanjšamo stroške, ki bi nastali ob napakah in 
izpadih električne energije. 
 
V letu 2015 smo v starem delu vasi Korte, kjer je bila pred tem zgrajena javna kanalizacija 
Korte II. faza, nadaljevali z izdajanjem soglasij in priključevanjem objektov na javno 
kanalizacijo.  
 

2.12.1.5. Greznice in posamične MKČN  

 
Kot upravljavci in izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja smo v letu 2015 zagotavljali 
odvoz grezničnih gošč in blata iz posamičnih MKČN s kanalizacijskim vozilom na čistilno 
napravo v Kopru. Ker storitve za ravnanje z greznicami in MKČN po uredbi Medo še ni 
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sprejeta, smo v letu 2015  greznične gošče in blato odvažali na klic. S kanalizacijskim vozilom 
smo opravili 152 odvozov grezničnih gošč in blata iz MKČN na nadaljnjo obdelavo. 
 

2.12.1.6. Cene odvajanja in čiščenja odpadne vode 

 
Tudi v letu 2015 smo poslovali s cenami odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so bile v 
občini Izola sprejete v letu 2010. Cene so bile takrat pripravljene v skladu z določili takrat 
veljavnega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
V  letu 2015 smo pripravili drugi Elaborat cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Izola v skladu z uredbo, sprejeto konec leta 2013. Elaborat smo s stališči Nadzornega sveta 
poslali na Občino Izola.  
 

2.12.1.7. Kataster 

 
V letu 2015 smo v kataster kanalizacije vnašali podatke o novozgrajeni kanalizaciji za tiste 
dele mesta Izola, kjer je bila na novo zgrajena oziroma obnovljena kanalizacija. Enake 
aktivnosti smo izvajali pri ažuriranju katastra kanalizacije na podeželju. Kataster smo v 
lanskem letu nadgradili in razširili na področje zbiranja in odvoza odpadkov. Konec leta 2015 
smo izvedli pogovore z Občino Izola o morebitni nadgradnji katastra na vseh področjih javne 
infrastrukture, na osnovi občinskih že obstoječih katastrov.    
 

2.12.1.8. Izdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij 

 
Pri izdaji projektnih pogojev in soglasij, ki jih v okviru službe izdajamo, smo dosledno 
zagovarjali ločevanje oziroma ločeno odvajanje fekalnih in meteornih voda pri gradnjah v 
območjih, ki so opremljena s kanalizacijo. Na območju, ki niso in ne bodo opremljena z javno 
kanalizacijo, so v skladu z zakonodajo dovoljene individualne čistilne naprave. Vse bolj ažuren 
kataster nam pomaga v postopkih izdaje soglasij in ugotavljanju dejanskega stanja 
kanalizacije. 
 
V letu 2015 je bilo napisanih in izdanih približno 100 listin, torej projektnih pogojev, soglasij, 
mnenj in smernic ter ostalih odločb, ki jih v skladu s pooblastili in v skladu z določbami Zakona 
o graditvi objektov izdajamo na podlagi vlog vlagateljev. Med njimi so tudi različna potrdila v 
skladu z državnimi uredbami in občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
 
 
 

2.12.2. ZBIRANJE IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

2.12.2.1. Zbiranje odpadkov 

 
Prednostni cilj ravnanja z odpadki je zmanjševanje odpadkov na izvoru in povečanje količin 
koristnih odpadkov na celotnem območju občine Izola, za katerega skrbi Komunala Izola. 
Dejavnost v celoti pokriva zbiranje in odvoz odpadkov z vseh mestnih in primestnih naselij 
občine Izola. Dejavnost zbiranja odpadkov obsega tudi odvoz ostankov komunalnih odpadkov, 
biološko razgradljivih odpadkov, odvoz ločenih frakcij ter osveščanje na področju pravilnega 
ravnanja z odpadki.  
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Stalna naloga podjetja je občanom predstaviti pravilno ravnanje z odpadki v občini Izola, zato 
smo v letu 2015 izvedli vrsto aktivnosti, ki so pripomogle k povečanju ločeno zbranih frakcij, 
posledično pa k zmanjšanju zbranih količin mešanih komunalnih odpadkov. Izvedene 
aktivnosti so bile naslednje: 

- osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki za šoloobvezne in predšolske otroke v 
občini Izola (april, maj, junij in november), 

- akcije zbiranja nevarnih odpadkov,     
- ureditev odjemnih mest, 
- namestitev obvestilih tabel na desetih urejenih ekoloških otokih, 
- urejanje in ograjevanje zbiralnic za odpadke s pergolami, rastlinami, količki in podstavki,  
- vzpostavitev Centra uporabnih predmetov na zbirnem centru s pripadajočo servisno 

delavnico ter skladiščnim prostorom za shranjevanje večjih predmetov,        
- izvedba ankete o zadovoljstvu strank z opravljanjem komunalnih storitev, 
- poostren nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki, 
- združevanje zabojnikov v skupne zbiralnice, 
- izpeljava odmevnejših akcij z vključitvijo občanov, kot so npr. akcija »Psički za čisto 

Izolo«, akcija nevarnih odpadkov, stalno osveščanje uporabnikov in druge, 
- izdelava in razdeljevanje izobraževalno propagandnega materiala, 
- osnutek prenove politike ravnanja z odpadki v občini Izola. 

 
Odpadke odvažamo s štirimi smetarskimi vozili, z enim samonakladalcem in enim manjšim 
vozilom za prevoz tovora. Količine odpadkov sezonsko nihajo. Zaradi povečanega števila 
obiskovalcev v poletni sezoni odpadke odvažamo po poletnem urniku, ki predvideva večje 
število odvozov v primerjavi z zimskim urnikom. 
 

 
I. Ločeno zbiranje odpadkov  

V občini Izola imajo občani možnost ločevanja odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij, na 
zbiralnicah nevarnih frakcij, ob organiziranih akcijah in na zbirnem centru.  

a) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) 

Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje 
frakcij. Zbiralnice so umeščene v prostor po naseljih, po načelu primerne dostopnosti za vsa 
gospodinjstva in njihove primerne pogostosti. Na zbiralnicah so postavljene zbirne posode 
modre barve z različnimi barvnimi pokrovi. Barva pokrova in nalepka na posodi nakazujeta 
vrsto odpadkov, katerim je zbirna posoda namenjena. V občini Izola je pogostost zbiralnic 
urejena po načelu 1 zbiralnica na približno 100 uporabnikov.  

V letu 2015 smo za potrebe ločenega zbiranja odpadkov in za zamenjavo poškodovanih ali 
uničenih zabojnikov na terenu dodatno nabavili 66 zabojnikov prostornin 240, 770 litrov in 
1.100 litrov. Nove zabojnike smo namestili na odjemna mesta blokovskih in večjih strnjenih 
naselij.  

V letu 2015 smo preuredili 15 obstoječih ekoloških otokov, in sicer tako, da smo zabojnike 
postavili na podstavke, jih ogradili s količki ali pergolami, ozelenili, itd. Z ureditvijo ekoloških 
otokov smo uporabnikom zagotovili varnejše in dostopnejše odlaganje odpadkov v zabojnike 
ter enostavnejši odjem odpadkov za delavce na smetarskih vozilih. 
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Ureditev odjemnih mest: 
 

        Kajuhova ulica                              Prečna ulica 
    

    
 
 
Ureditev odjemnih mest: 

 
               Cetore       Južna cesta 
 

    
 
                               

Ureditev odjemnih mest s »pergolami«: 
 
 Ulica Emilia Driolija            Južna cesta  
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b) Zbiralnice za biološko razgradljive odpadke iz rjavih zabojnikov 

V skladu z zakonodajo imamo na celotnem območju občine Izola zagotovljeno ločeno zbiranje 
in prevzemanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Biološki odpadki se zbirajo v 240 in 
770 l zabojnikih rjave barve. 

 
Uporabniki, ki imajo urejeno hišno kompostiranje, skladno z zakonodajo ne plačajo stroška 
ravnanja z biološkimi odpadki. Na Komunali Izola vodimo evidenco prijavljenih hišnih 
kompostnikov. V letu 2015 je bilo v občini Izola prijavljenih 208 kompostnikov, kar je 30 
kompostnikov več kot leto prej. Uporabnikom, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja ali 
tega ne želijo, zagotavljamo ločeno oddajo bioloških odpadkov v namenske zabojnike.  

Zbrane odpadke smo odvažali z vozili, ki so za to ustrezno opremljena. Čiščenje in 
razkuževanje zabojnikov je potekalo s pomočjo posebnega vozila in po načrtu, v obdobju od 
marca do oktobra. 

c) Kosovni odpadki 

Kosovne odpadke dvažamo po sistemu individualnega naročanja uporabnika. Vsak plačnik 
komunalnih storitev v občini Izola, ki je fizična oseba, ima možnost dvakrat letno naročiti 
brezplačni zabojnik velikosti 5 m3 za odlaganje kosovnih odpadkov na dom. V zabojnikih smo 
v letu 2015 zbirali naslednje odpadke: pohištvo, les, športni rekviziti, oblazinjeno pohištvo, 
male gospodinjske aparate, belo tehniko, električno in elektronsko opremo, itd. V primeru 
manjših količin kosovnih odpadkov ali zaradi nedostopnosti za dostavo 5 m3 zabojnika, 
predvsem v starem mestnem jedru, smo odvoze izvajali z manjšim vozilom. 

d) Zbiralnice nevarnih odpadkov 

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je obvezno za vse izvajalce javne službe 
ravnanja z odpadki. Nevarne odpadke iz gospodinjstev, in sicer stara zdravila, kozmetiko, 
barve, lake, razredčila, topila, čistila, razna olja, spreje, kemikalije, itd., lahko občani oddajo 
brezplačno na zbirnem centru Izola in v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično 
zbiralnico, ki poteka vsako leto maja in oktobra. Občani lahko stara in neporabljena zdravila, 
majhne odpadne baterije ter odpadne sijalke oddajo skozi vse leto tudi na sedežu Komunale 
Izola, v zabojnike pri recepciji. Vse zbrane nevarne odpadke se do predaje pogodbenemu 
prevzemniku skladišči v zabojniku za nevarne odpadke velikosti 18 m3, ki je lociran na 
zbirnem centru. 

Za zbiranje odpadnih jedilnih olj je v občini Izola urejenih 6 lokacij. Nameščene so posebne 
posode za odpadna olja vsebnosti 1.000 litrov, modre barve. Posode so nameščene v Ulici 
Proletarskih brigad v Jagodju, v Ulici Oktobrske revolucije, v Ulici IX. Korpusa, na Južni cesti, 
v Kortah ob zadružnem domu ter na avtobusni postaji na Šaredu. 

Akcije zbiranja nevarnih odpadkov  
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II. Pogostost prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnem centru 

Ločeno zbrane frakcije vozimo na zbirni center, kjer jih ločeno skladiščimo. Ko se nabere 
določena količina, ki je ekonomična z vidika prevoznih stroškov, ločeno zbrane frakcije 
predamo pooblaščenemu zbiralcu. 

Pogostost pobiranja ločeno zbranih frakcij smo definirali na podlagi stopnje polnjenja 
zabojnikov. Stopnja polnjenja in vrsta frakcije je odvisna predvsem od lokacije zbiralnic. 
Pogostost pobiranja je odvisna tudi od letnega časa, saj je v poletni sezoni količina ločeno 
zbranih frakcij odpadkov za polovico večja v primerjavi z ostalimi letnimi časi. Tako od začetka 
aprila do konca oktobra pogostost odvoza povečamo na tri do štiri krat tedensko, po potrebi 
tudi vsakodnevno, predvsem v bližini kopališč in gostinskih lokalov. Praznjenje zabojnikov 
poteka tudi na praznične dni, če trajajo prazniki več kot en dan. Urnik pobiranja odpadkov v 
takih primerih zamaknemo za en dan in le-te pobiramo tudi ob sobotah. 

Prevzemanje odpadkov iz zbiralnic in zbirnega centra se je v letu 2015 izvajalo po načrtu, in 
sicer:  

Naziv odpadka / frakcije 
Zimsko obdobje                   
(1. 10. do 28. 2.) 

Poletno obdobje (1. 3. do 30. 9.) 

Papir in karton 2 x tedensko 3 – 4 x tedensko (po potrebi večkrat) 

Plastična in kovinska 

embalaža 
2 x tedensko 4 x tedensko (po potrebi večkrat) 

Steklena embalaža 1 x tedensko 1 – 2 x tedensko (po potrebi večkrat) 

Bio odpadki 1 x tedensko 2 - 3 x tedensko (po potrebi večkrat) 

Stara oblačila in obutev 1 x tedensko 1 x tedensko (po potrebi večkrat) 

 
 

III. Čiščenje zbiralnic odpadkov  

Čiščenje zbiralnic poteka ob vsakem praznjenju zabojnikov. Delavci na komunalnem vozilu 
poberejo vse koristne odpadke na zbiralnici, ki so neprimerno odloženi (ob zabojnik, na 
zabojnik, itd.), počistijo pod zabojniki ter zabojnike poravnajo v ravno linijo.  

 

IV. Pranje zabojnikov  

Pranje zabojnikov izvajamo s posebnim vozilom za pranje in dezinfekcijo, in sicer v obdobju 
od marca do novembra po planu. Sproti vzdržujemo čistočo zabojnikov, kar je še posebej 
pomembno v poletnih mesecih, ko so temperature visoke in je več neprijetnega vonja. Tako 
zagotavljamo večjo kakovost naših storitev. 

V letu 2015 je bilo opranih 951 zabojnikov, in sicer: 73 zabojnikov za papir in kartonsko 
embalažo, 185 zabojnikov za mešano embalažo, 101 zabojnikov za stekleno embalažo, 278 
zabojnikov za biološke odpadke, 296 zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 9 posod 
namenjeni zbiranju odpadnega olja in 9 zabojnikov namenjenih zbiranju starih oblačil in 
obutve. 
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V. Obveščanje, opominjanje in osveščanje uporabnikov ter nadzor 

Vse uporabnike, prebivalce, sobodajalce, hotele, gospodarstvo, obiskovalce in ostale 
osveščamo o pravilnem ravnanju z odpadki s pomočjo individualnih posvetov ali skupinskih 
predavanj, z raznimi obvestili o pravilnem načinu ločevanja odpadkov, brezplačnimi nasveti, 
brošurami, naključnimi pregledovanji vsebine zabojnikov, itd. 

V letu 2015 smo na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki za uporabnike 
izvedli naslednje aktivnosti: 

- osveščanje uporabnikov s propagandnim materialom - brošurami, v katerem so 
navedene aktivnosti, ki jih izvajamo skozi celo leto na področju pravilnega ravnanja z 
odpadki; 

- osveščanje z različnimi obvestili na hrbtni strani mesečne položnice; 
- individualno osveščanje, ki smo ga v letu 2015 izvajali tako, da smo na podlagi 

informacij s terena s strani delavcev, stranke osebno obiskali in jih poučili o pravilnem 
načinu ravnanja z odpadki; 

- osveščanje preko krajevnih skupnosti.  

Za spodbujanje mlajše generacije k pravilnemu ravnanju z odpadki smo v letu 2015 izvedli 
naslednje aktivnosti: 

- organizirali smo predavanja in dogodek »Dan odprtih vrat« na zbirnem centru. Dogodek 
je bil za osnovne šole organiziran v mesecu aprilu, na »Dan zemlje«. Organiziran je bil v 
dveh delih, kjer je bil prvi del namenjen teoretičnim predavanjem, drugi del pa 
praktičnemu delu. Teoretični del so sestavljala predavanja, ki so bila namenjena 
predvsem prikazu delovanja sektorja ravnanja z odpadki, aktivnostim, ki jih izvajamo na 
področju pravilnega ravnanja z odpadki, prikazu raznih primerov nepravilnega ravnanja 
z odpadki, ki se pogosto dogajajo na terenu, itd. Praktični del pa je bil namenjen ogledu 
zbirnega centra, predstavitvi namena zbirnega centra ter prikazu pravilnega ravnanja z 
odpadki, ki je bil organiziran v obliki »tekmovanja« v pravilnem ločevanju odpadkov med 
šolami; 

- organizirali smo poseben dogodek, na »Svetovni dan okolja«, 5. junija, ki smo ga izvedli 
v dveh delih: 
1. del: aktivnosti za predšolske otroke v parku Pietro Coppo, kjer smo poleg 

tekmovanja v ločenem zbiranju odpadkov organizirali tudi stojnico s prikazom še 
uporabnih predmetov in  

2. del: nadaljevanje z dogodki na zbirnem centru s šoloobveznimi otroci, kjer smo jim 
prikazali dnevne aktivnosti na zbirnem centru ter v centru uporabnih predmetov. 
Celotno dogajanje sta popestrila pravljičarka Kristina Menih in izolska maskota Bepi; 

- ob tednu zmanjšanja odpadkov smo organizirali dogodke, kjer smo šoloobveznim 
otrokom uprizorili deželo »Izmenjalandijo«, kjer so si lahko izmenjali stare a še uporabne 
predmete; 

- sodelovali smo pri raznih aktivnostih, ki so vezana na čisto okolje, kot je bila na primer 
akcija »Psički za čisto Izolo«. 
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Brošura o akcijah zbiranja odpadkov in bilten Komunale Izola  

                                                               

 
Osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki za vse šoloobvezne in predšolske otroke v občini 
Izola  
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VI. Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami  
 
V letu 2015 smo že četrto leto zapored v spomladanskem obdobju izvedli anketo, s katero 
ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev ter ozaveščenost otrok v osnovnih 
šolah o ravnanju z odpadki. Povratne informacije uporabnikov pripomorejo k dvigu kakovosti 
naših storitev. Rezultati ankete so iz leta v leto boljši. 
 
Na vprašanje »Ali menite, da Komunala Izola dela dovolj na področju ravnanja z odpadki v 
občini Izola?« je v letu 2015 z DA odgovorilo 93 % izmed 1.423 anketirancev. Spremembe v 
odgovorih na isto vprašanje po letih so prikazane v spodnjem grafu. 

 

 
 
Iz analize ključnih vprašanj za leto 2015 v primerjavi s predhodnim letom je bilo ugotovljeno, 
da  je bilo v letu 2015 za 15 % več anketirancev seznanjenih z akcijo zbiranja nevarnih 
odpadkov s premično zbiralnico, ki jo organiziramo dvakrat letno, in sicer v maju in oktobru. V 
letu 2015 je bilo 17 % več anketirancev seznanjenih, da ima vsako gospodinjstvo v občini 
Izola možnost dvakrat letno naročiti brezplačen zabojnik za kosovne odpadke na dom. Da 
imajo možnost ločevanja odpadkov v bližini, kjer živijo, je menilo 12 % več uporabnikov kot v 
predhodnem letu. 

 
VII. Nepravilno odlaganje odpadkov 

Tudi v letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem poostrenega nadzora nad pravilnim zbiranjem in 
ločevanjem odpadkov na izvoru pri gospodinjstvih in gospodarstvu na območju občine Izola. 
Namen nadzora je predvsem osveščanje individualnih uporabnikov, obiskovalcev, kot tudi 
uporabnikov iz gospodinjstva, gospodarstva in ustanov o problematiki ravnanja z odpadki.  

Izvajali smo preglede vsebine zabojnikov, na terenu na osnovi česar smo pripravili zapisnik o 
ugotovitvah. V kolikor je bilo ugotovljeno, da so odpadki nepravilno odloženi, je povzročitelj 
poleg zapisnika prejel tudi pisna in ustna navodila, kako naj pravilno ravna z odpadki in ločeno 
zbranimi odpadki. Sledil je ponoven nenapovedan ogled vsebine zabojnika. V kolikor je bilo 
ponovno ugotovljeno, da se nepravilno odlaganje odpadkov ponavlja, so občinske 
inšpekcijske službe povzročitelje sankcionirale v skladu s pooblastili.  Vsa oddana opozorila 
so dobronamerna, saj želimo z njimi doseči, da bodo posamezni uporabniki začeli dosledno 
ločevati odpadke. 

Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

NE 40% 11% 8% 7%

DA 60% 89% 92% 93%
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Poostren nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov 
 

   
 
 

 
VIII. Divja odlagališča  

Velik problem na področju ravnanja z odpadki predstavljajo divja odlagališča na ekoloških 
otokih in drugje v naravi. Na območju občine Izola se 80 % divjih odlagališč nanaša na 
nepravilno odlaganje kosovnih odpadkov, nevarnih in gradbenih odpadkov na ekoloških 
otokih, 20 % divjih odlagališč pa se nanaša na posamične primere nepravilnega odlaganja v 
naravo.  

V letu 2015 je bilo ugotovljenih 344 črnih odlagališč. Nekaj odlagališč smo sami uredili z 
ustreznim komuniciranjem s kršitelji, ostale smo predali občinskemu inšpektoratu v reševanje.  

 

IX. Količine zbranih odpadkov 

Skupna količina vseh zbranih odpadkov v letu 2015 je znašala 7.170.014 kg. Od tega je bilo 
zbranih 6.956.465 kg komunalnih odpadkov. Ločeno zbranih frakcij je bilo 3.499.446 kg.  

 

Skupne količine zbranih odpadkov v letih 2014 in 2015  

Naziv odpadka 
Količina v kg 
za leto 2014 

Struktura 
v % za 

leto 2014 

Količina v kg 
za leto 2015 

Struktura 
v % za 

leto 2015 
Indeks 

Količina vseh zbranih 
odpadkov 

7.423.346 100% 7.170.014 100% 97 

A)   Komunalni odpadki 7.223.080 97% 6.956.465 97% 96 

B)   Nekomunalni odpadki 
(mulji, odpadki iz čistilnih 
naprav, itd.) 

200.266 3% 213.549 3% 107 

V naslednji tabeli so prikazane količine zbranih komunalnih odpadkov razdeljene na mešane 
in ločeno zbrane odpadke.  

 



49 
 

Skupne količine zbranih komunalnih odpadkov v letih 2014 in 2015  

Naziv odpadka 
Količina v kg  
za leto 2014 

Struktura 
v % za 

leto 2014 

Količina v kg  
za leto 2015 

Struktura 
v % za 

leto 2015 
Indeks 

Komunalni odpadki  7.223.080 100% 6.956.465 100% 96 

- Količina mešanih  
komunalnih 
odpadkov 

3.873.000 54% 3.457.020 50% 89 

- Količina ločeno zbranih 
frakcij 

3.350.080 46% 3.499.446 50% 104 

Iz predhodne tabele je razvidno, da je struktura ločeno zbranih odpadkov glede na zbrane 
komunalne odpadke v letu 2015 zrasla iz 45 % na 50 %.  
 

Skupne količine ločeno zbranih odpadkov v letih 2014 in 2015  

Naziv odpadka 
Količina v kg 
za leto 2014 

Struktura 
v % za 

leto 2014 

Količina v kg  
za leto 2015 

Struktura 
v % za 

leto 2015 
Indeks 

Količina ločeno zbranih 
frakcij 

3.350.080 100% 3.499.446 100% 104 

- papir in karton 542.296 16% 546.662 16% 101 

- mešana embalaža 441.520 13% 485.690 14% 110 

- steklena embalaža 287.680 9% 300.310 9% 104 

- bio odpadki  793.020 24% 1.337.060 38% 169 

- ostali ločeno zbrani 
odpadki 

1.285.564 38% 829.724 24% 65 

 
 

Količine zbranih odpadkov od leta 2010 do 2015 v kg 
 

 
 

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

kg 8.879.579 7.635.403 7.423.874 6.947.298 7.423.346 7.170.014
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X. Zbirni center 

Zbirni center se nahaja na lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Izola. Zbirni center je 
pokrit in posebej urejen prostor, namenjen zbiranju, sortiranju in predhodnemu skladiščenju 
ločeno zbranih odpadkov. Celotna površina zbirnega centra znaša 4.200 m2. Opremljen je z 
ustreznim odvajanjem padavinskih vod, zagotovljeno je tudi ustrezno nadaljnje ravnanje s 
padavinskimi vodami. Vodi so opremljeni s peskolovilcem, oljnim lovilcem ter kanaletami za 
odvod padavinskih voda. Okrog zbirnega centra je posajenih 90 cipres.  

Občani občine Izola imajo možnost sami pripeljati odpadke iz gospodinjstev na zbirni center, 
kjer jih s pomočjo zaposlenih Komunale Izola sortirajo po frakcijah. Oddaja odpadkov je v tem 
primeru za uporabnike brezplačna. 

V letu 2015 smo na zbirnem centru ločeno zbirali in predhodno skladiščili naslednje vrste 
odpadkov: 

- papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
lepenke; 

- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla;  
- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov; 
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin; 
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa; 
- oblačila, tekstil (v zabojniku); 
- avtomobilske pnevmatike; 
- baterije in akumulatorji (v posebnem zabojniku); 
- električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih odpadkov; 
- odpadna jedilna olja in masti v dvostenski posodi (1.000 l) za odpadna jedilna olja in 

masti (v posebnem zabojniku); 
- nevarne odpadke v posebnem zabojniku za nevarne odpadke, kot so barve, črnila, lepila 

in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi (ob zbirnem centru); 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke v posebnem zabojniku (18 m3), ki leži ob zbirnem 

centru; 
- vzmetnice in oblazinjeno pohištvo. 

Posamezne frakcije smo predajali pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu, ki jih je sam 
prevzel na zbirnem centru. Vse ločeno zbrane frakcije, ki so bile predane, so bile stehtane in 
opremljene z evidenčnimi listi. 

Na zbirnem centru je bilo po prepovedi odlaganja odpadkov vzpostavljeno pretovorno mesto 
za nakladanje mešanih komunalnih odpadkov, katere se predaja izbranemu prevzemniku, ki 
jih odpelje v nadaljnjo predelavo. 

 

XI. Center uporabnih predmetov »Staro kot novo« 
 

Glavni projekt Komunale Izola v skladu z zastavljeno filozofijo ravnanja z odpadki je bil v letu 
2015 projekt vzpostavitve Centra uporabnih predmetov z imenom »Staro kot novo«, ki 
temelji na spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov. Svoja vrata je uradno odprl 
marca 2015. Nov center je lociran na izolskem zbirnem centru, kjer se predmete sprejema, po 
potrebi obnovi in ponudi občanom v brezplačen prevzem. S takšnim pristopom zmanjšujemo 
količine odpadkov, še uporabnim predmetom pa podaljšujemo življenjsko dobo. 
 
Namen Centra uporabnih predmetov je podariti še uporabne predmete tistim, ki jih najbolj 
potrebujejo, zato je brezplačen prevzem, razen občanom Izole, omogočen tudi vsem drugim.  
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2.12.2.2. Odlaganje odpadkov 

 
Odlaganje odpadkov na odlagališču Izola se ne izvaja več. Po preteku okoljevarstvenega 
dovoljenja (OVD) v letu 2010 novo OVD s strani ARSO ni bilo pridobljeno zaradi nezmožnosti 
zagotovitve ustreznega finančnega jamstva. Odpadke od tedaj oddajamo pooblaščenemu 
prevzemniku, podjetju Saubermacher, izbranemu na javnem razpisu v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

V letu 2015 smo na odlagališču izvajali samo nujna vzdrževalna dela in zahtevane 
monitoringe, s čimer je bilo zagotovljeno varno vzdrževanje odlagališča in nadzor nad vplivom 
odlagališča na okolje v času njegovega neobratovanja, torej v času pred zapiranjem 
odlagališča.   

Za zapiranje odlagališča je bila v letu 2015 vložena vloga na ARSO za pridobitev OVD za čas 
zapiranja in čas po zaprtju odlagališča.  

 

2.12.2.3. Zbiranje in obdelava gradbenih odpadkov – tržna dejavnost 

 
Center za predelavo gradbenih odpadkov deluje v manjšem obsegu, kot je predvideno v 
pridobljenem Okoljevarstvenem dovoljenju. Težava je predvsem v izdaji obdelanega materiala 
oziroma pomanjkanju ustreznega odlagališča za inertne odpadke.  
 
V letu 2015 je bilo sprejetih in obdelanih 5.155 ton gradbenih odpadkov. Ustrezno obdelane 
odpadke smo prodali zainteresiranim uporabnikom, ki so jih uporabili predvsem za potrebe 
nasutij na območju Izole. 

 
 

2.12.3. VZDRŽEVANJE OKOLJA 

Komunala Izola vzdržuje javne površine na območju občine Izola. V skladu z veljavnimi 
pravnimi podlagami in sprejetim proračunom izvajamo storitve rednega vzdrževanja okolja. 
Storitve so financirane iz proračuna Občine Izola. 

 

2.12.3.1. Redno vzdrževanje okolja 

V letu 2015 smo opravljali naslednje storitve rednega vzdrževanja okolja: vzdrževanje čistoče 
javnih površin, vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje javnih parkov in zelenic, razobešanje 
zastav, vzdrževanje avtobusnih postajališč, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje 
prometne signalizacije in vzdrževanje lokalnih cest. Za opravljanje storitev smo se poleg redno 
zaposlene delovne sile v podjetju, posluževali tudi pogodbenih storitev podjetja izbranega 
kooperanta, predvsem za opravljanje enostavnejših del. Obseg storitev vzdrževanja je 
odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu. 

Storitve vzdrževanja čistoče javnih površin smo izvajali po določenem operativnem planu 
ročnega in strojnega pometanja kot tudi glede na trenutne nepredvidene potrebe po čiščenju 
javni površin v občini. Tovrstne storitve smo v mestu izvajali dnevno, medtem ko smo po 
podeželju strojno pometali enkrat tedensko. Dežurstvo z zaposlenimi za storitve ročnega 
pometanja smo izvajali v poletni turistični sezoni, to je od 15. junija do 15. septembra. Koše za 
smeti smo praznili vsak dan popoldan od 14.00 do 20.00 ure, ob sobotah in nedeljah pa od 
6.00 do 20.00 ure. 
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V mestu Izola imamo ulice, ki so bolj obremenjene s stanovalci, obiskovalci in storitvenimi 
dejavnostmi. Te ulice so predvsem naslednje: Ljubljanska ulica, Koprska ulica, Cankarjev 
drevored, Sončno nabrežje, Drevored 1. maja, Veliki trg, neimenovana ulica proti gostinski šoli 
ter Kosovelova ulica. Površine teh ulic smo v dogovoru z Občino Izola tudi v letu 2015 večkrat 
strojno prali, predvsem v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah. S tem smo še izboljšali 
čistočo javnih površin in v splošno zadovoljstvo omogočili prijetnejše počutje domačinov in 
gostov mesta v vročih poletnih mesecih.  
 
Vzdrževanje otroških igrišč v občini Izola je zelo zahtevno in odgovorno delo, ki obsega 
vzdrževanje gramoznate površine in igral, vzdrževanje zapiral ograj in sanitarij, košnjo in 
plevljenje, grabljenje, praznjenje košev, odpiranje in zaklepanje igrišč itd. V letu 2015 smo na 
vseh igralih opravili varnostne preglede in izvedli ustrezna popravila ter s pomočjo 
pooblaščenega izvajalca izvedli kalibracijo igral. 
 
Vsa otroška  igrišča smo opremili z ustreznimi koški za pasje iztrebke, zamenjali dotrajane ali 
poškodovane koške, prebarvali klopi in poškodovane zamenjali z ustreznimi. Neposredno 
okolico igrišč smo čistili vsak dan, kosili smo jo enkrat na teden. V vročem poletju pa smo 
pogosteje namakali travnate površine igrišč. 
 
Vzdrževanje javnih parkov in zelenic je bilo v preteklem letu s strani javnosti zelo 
pohvaljeno. Storitve sajenja, sejanja, uporabe herbicidov, fungicidov in gnojil, košnje, 
grabljenja, čiščenja, obrezovanja in odvoza materiala iz javnih parkov in zelenic, so bile 
izvedene na zelo visokem strokovnem nivoju. Dejstvi, da je število košenj parkovnih površinah 
odvisno od količine padavin v letu in da so razpoložljiva proračunska sredstva občine 
omejena, nista bistveno vplivali na izvajanje plana dela, storitve pa so bile izvedene v 
zadovoljstvo naših uporabnikov. 
 
V vseh parkih, ki imajo namakalne sisteme, smo opravili vsa potrebna tekoča vzdrževalna 
dela. Po potrebi smo prebarvali in zaščitili ograje okoli parkovnih površin, strokovno obrezali 
drevesa in grmovje, odstranili in nadomestili odmrlo vegetacijo. Travo smo izkoreninili in kosili 
po potrebi, postavili smo nove klopi in koške za smeti. Mnogokrat smo pobrali in počistili pasje 
iztrebke, kljub temu, da so v ta namen v parkih postavljeni ustrezni koški in vrečke. 
 
Redno pregledovanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč  v občini Izola je bila tudi v letu 
2015 naša stalna naloga. Nepravilnosti, kot so poškodovani deli zaščitnih stranski površin in 
nadstreškov na postajališčih smo po potrebi sanirali ali zamenjali. Odstranjevali smo tudi 
nedovoljeno nalepljene plakate.  
 
Storitev razobešanja zastav smo opravljali v skladu z letnim planom, ki je obsegal postavitev 
in odstranitev zastav ob občinskem in državnih praznikih.  
 
Na področju vzdrževanja prometnih površin smo v letu 2015 opravljali redna in po potrebi 
tudi sanacijska dela na cestiščih. Postavljali smo cestne ovire, stebričke, sanirali kamnite 
površine in opravljali druga vzdrževalna dela.  
 
Večja opravljena dela v letu 2015 so bila zlasti naslednja: ureditev nekaterih parkirišč, in sicer 
sanacija tlaka parkirišča pri gostilni Sonja s tamponsko podlago, ureditev parkirišča v ulici OF 
in v ulici Emilia Driolija, sanacija poškodovanega asfalta v Prešernovi ulici, popravilo pločnika 
v Ilirski ulici in Veluščkovi ulici ter izdelava klančine za invalide v Veluščkovi ulici, sanacija 
cestišča v ulici IX. Korpusa in sanacija pešpoti v ulici OF. 
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Ureditev parkirišča pri gostilni Sonja in pločnika pred stanovanjskimi bloki v ulici Emilia Drioli 
 

   
 
Popravilo poškodovanega pločnika v Ilirski ulici 
 

   
 
Sanacija pešpoti in parkirišča ob stanovanjskih blokih v ulici OF 
 

   
 
Izdelava klančine za invalide in sanacija pločnika v Veluščkovi ulici 
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Ureditev cestišča in pločnika v ulici IX. Korpusa  
 

   
 
 
Vzdrževanje prometne signalizacije obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih 
znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po dodatnih naročilih 
Občine. V letu 2015 smo nadaljevali z zamenjavo vertikalne signalizacije, to je z zamenjavo 
starih znakov z rumeno podlago z novimi, ki imajo belo podlago. Prometno signalizacijo smo 
pregledovali dvakrat tedensko, poškodovane znake pa v najkrajšem možnem času 
nadomestili z novimi. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola smo v mesecu aprilu in 
maju obnovili s pomočjo zunanjega specializiranega izvajalca.  
 
Vzdrževanje lokalnih cest zajema dvakrat tedensko pregledovanje cest, manjša vzdrževalno 
– gradbena dela, čiščenje cestišč po potrebi in košnjo. V letu 2015 smo na lokalnih cestah 
košnjo izvedli dvakrat, na glavnih cestah prvega reda pa trikrat. V podjetju izvajamo reden 
pregled in vzdrževanje občinskih cest na osnovi pogodbe z Občino Izola.  
 
Večja vzdrževalna dela v letu 2015 so bila naslednja: sanacija zaradi drevesnih korenin 
poškodovanega asfalta v Prešernovi ulici, sanacija poškodovanega cestišča v starem Jagodju 
proti Kašterlagu, sanacija udarnih lukenj na slemenski cesti Belvedere – Strunjan ter sanacija 
propusta iz smeri bolnišnice proti Izoli.  Na novo smo asfaltirali poškodovano cesto na 
Kašterlagu, sanirali cestišče na Polju in hortikulturno uredili in opravili manjša vzdrževalna 
dela na vhodu v Izolo - deteljica pri Rudi. 
 
Sanacija poškodovanega asfalta zaradi drevesnih korenin v Prešernovi ulici 
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Sanacija poškodovanega cestišča v starem Jagodju proti Kašterlagu 
 

    
 

Sanacija slemenske ceste Belvedere – Strunjan 

    
 

Ureditev propusta Bolnica – Izola        Sanacija ceste Kašterlag 

        
 

Sanacija cestišča Polje 
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Ureditev javne površine na vhodu v Izolo – deteljica pri Rudi 

 

    
 

V letu 2015 smo na podeželju s tamponom sanirali naslednje lokalne ceste: 

- povezovalna cesta Cetore – Medljan,  

- ceste na območju Male Seve, 

- ceste na območju Šareda, 

- stara cesta Gažon – Izola, 

- cesta Gocan – Kaštelir, 

- cesta proti Nožedu, 

- cesta Cetore – Morgani, 

- ceste na območju Malije, 

- cesta Šared – Baredi – Sv.Jakob, 

- ureditev bankine pri »Čoku«. 

 

2.12.3.2. Vzdrževanje kopališča Svetilnik 

 
V podjetju redno skrbimo za urejenost javne površine na Svetilniku na osnovi pogodbe z 

Občino Izola. V letu 2015 smo v poletnih mesecih redno vzdrževali kopališče, izven poletne 

sezone pa skrbeli za urejenost javnih površin in redno nadzirali stanje, odvažali odpadke, 

popravljali klopi in obloge na zidkih namenjene sedenju, čistili odpadke in opravljali druge 

nujne storitve v skladu s potrebami. 

Pred pričetkom poletne sezone smo opravili vsa potrebna dela, da bi zagotovili nemoteno 
obratovanje kopališča. Pokosili smo travnate površine, montirali koške za smeti, urediti tuše 
na plaži, uredili prodnate površine in dodali mivko v peskovniku.  

Dela in naloge, ki smo jih izvajali v času turistične sezone 2015 so zajemala: vsakodnevno 
čiščenje obale, naplavin in travnatih površin, trikrat dnevno praznjenje dodatnih smetnjakov za 
odpadke, vsakodnevni odvoz smeti, redno vzdrževanje čistoče na kopališču in njegovem 
širšem okolišu, čiščenje in urejanje sanitarij ter zagotavljanje rednega dežurstva in prisotnost 
dežurnih, ki so opravljali navedene aktivnosti. Po zaključku turistične sezone smo odstranili 
vse naprave, ki so služile za obratovanje kopališča v času poletne sezone. 

V letu 2015 smo ob sprehajalni poti proti plaži Svetilnik nadaljevali s postavitvijo novih 
kamnitih tlakovcev. Postavili smo nove INOX stopnice na pomolu na plaži Svetilnik in uredili 
obalni plato.  
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Nadaljevanje postavitve novih tlakovcev proti Svetilniku 

    
 

 
Postavitev novih INOX stopnic  
 

    
 
 
Ureditev obalnega platoja na plaži Svetilnik 

 

    
                            

2.12.3.3. Tržnica 

 
Podjetje je zadolženo tudi za urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih. Podjetje skrbi 
za urejenost in vzdrževanje tržnice s sadjem in zelenjavo na Kristanovem trgu v Izoli. 

Vzdrževanje in urejanje tržnice je zajemalo vsakodnevno pometanje tržnice, ki je bilo izvedeno 
v poletnem času dvakrat do trikrat dnevno, pranje tlaka tržnice, kontrolo čiščenja sanitarij, 
vzdrževanje vodne in električne napeljave, vzdrževanje in čiščenje korita izlivke vode in 
vzdrževanje prodajnih miz in stojnic. Poleg tega je urejanje tržnice v letu 2015 zajemalo tudi 
pobiranje dnevnih pristojbin za občasne kmetijske prodajalce, podaljševanje najemnih pogodb 
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s prodajalci ter nadzor nad veljavnimi dokumenti, brez katerih prodajalcem ni dovoljeno 
prodajati. Nadzor smo izvajali v sodelovanju s tržno, zdravstveno in sanitarno inšpekcijo iz 
Kopra. 

Na tržnici ima podjetje v upravljanju naslednje tržne mize: 
 
- dve veliki leseni stojnici, 
- osem srednjih lesenih stojnic, 
- štiri male lesene stojnice. 
 
 
Tržnica v Izoli 
 

    
 
 

2.12.3.4. Plakatiranje 

Komunala Izola izvaja plakatiranje v občini Izola. Na območju občine je trenutno 
štiriinpetdeset plakatnih mest, od tega devet na podeželju. Podjetje, ki je postavilo panoje 
namenjene plakatiranju, opravlja tudi storitev lepljenja plakatov. V letu 2015 smo učinkovito 
izvajali nadzor nad plakatiranjem in skrbeli za urejenost plakatnih panojev. 

 

2.12.4. PRISTANIŠKA DEJAVNOST 

 

2.12.4.1. Ureditev priveznih mest v občinskem pristanišču Izola 

 
V letu 2015 smo namestili podaljška na dveh plavajočih pomolih (F in G) z elementi pomola H, 
ki smo ga iz lokacije ob parkirišču Lonka premestili v sklopu graditve pomola B. Število 
priveznih mest na pomolu F je ostalo enako, pridobili pa smo 6 novih privezov za plovila dolžin 
9 - 12 metrov na pomolu G. Investicijo smo financirali z lastnimi viri. 
 
V letu 2015 je bilo na področju občinskega pristanišča Izola odstranjenih 10 sidriščnih boj, ki 
so služile za komercialne priveze za plovila dolžin od 10 do 11 metrov. Na ta način je na 
razpolago le 15 privezov na sidrnih bojah. Podvodno privezno infrastrukturo smo deloma 
uporabili pri namestitvi pomolov novih podaljškov pomolov F in G ter dodelavi privezov. 
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2.12.4.2. Urejanje mandrača 

 
V letu 2015 smo v Mandraču nadaljevali z urejanjem privezov za lesena plovila, ribiška plovila 
in plovila na dnevnih privezih, v skladu z določili novega Odloka o občinskem pristanišču. 
Namestili smo novo glavno verigo, nove muringe, nove vrvi in zaključili urejanje privezov v 
delu, ki služi za namestitev tradicionalnih lesenih plovil. Očistili smo morsko dno v mandraču 
in odstranili večjo količino kosovnih odpadkov, vrvi in verig.  
 

2.12.4.3. Ribiška infrastruktura 

 
V letu 2015 je bil v celoti vzpostavljen novi red privezov ribiških plovil in plovil za ostale 
gospodarske dejavnosti po projektu Ribiška infrastruktura z izvedbo četverovezov do konca 
glavnega pomola. V zadnjem kvartalu leta 2015 smo pričeli z dokončno ureditvijo podvodnega 
dela privezne infrastrukture po projektu na Glavnem pomolu, ker je bila le-ta predhodno 
pomanjkljivo izvedena. Tako smo po projektu na glavni pomol namestili vsa večja ribiška 
plovila in plovila, ki so financirana iz sklada za ribištvo (četrta os), odplulo pa je ribiško plovilo, 
ki je nudilo gostinske storitve.    
 

2.12.4.4. Druga dela v pristanišču 

 
Poenotili smo sistem vodenja in nadzora elektro-vodovodnih omaric na plavajočih pomolih. Na 
lokaciji ob ledomatu smo postavili dodatne elektro-vodovodne omarice za potrebe ribičev, ki 
imajo privez v Mandraču. Zaradi varnosti na plavajočih pomolih so bile postavljene omarice z 
gasilnimi aparati in z reševalnimi obroči. 
 

2.12.4.5. Dodeljevanje novih komunalnih privezov 

 
V letu 2015 je komisija za dodeljevanje privezov dodelila 75 novih komunalnih privezov. Na 
dan 31. 12. 2015 smo imeli v občinskem pristanišču 420 komunalnih privezov. Aktivnosti za 
dodeljevanje preostalih privezov, zaradi sprememb v Občinskem odloku in nedokončanih 
komunalnih privezov na Lonki in Mandraču ter podaljškov plavajočih pomolov A, B, C in G, so 
začasno ustavljene. Na uradnem seznamu vlog za komunalne priveze je na dan 31. 12. 2015 
število prosilcev za komunalni privez znašalo 978, od tega je bilo že obravnavanih 441 
prosilcev. 
 

2.12.4.6. Dnevni privezi 

 
V letu 2015 smo realizirali 283 dnevnih privezov plovil, kar je 38 % več kot v predhodnem letu. 
To je posledica ugodnih vremenskih razmer v poletni turistični sezoni. 

2.12.4.7. Vzpostavitev katastra in evidenc 

 
Vzpostavljena je bila elektronska baza podatkov uporabnikov privezov. Njena uporaba je 
predvidena ob prvi izdaji računov za najemnine privezov v letu 2016.  
 

2.12.4.8. Vodno povračilo 

 
V januarju 2015 je bila izdana odločba za odmero nadomestila za uporabo akvatorija za 
potrebe občinskega pristanišča, ki je v višini 35.306,39 EUR. Ostaja odprto vprašanje plačila 
vodnega povračila za leti 2010 in 2011, ki je še v postopku. V kolikor naši pritožbi na 
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Ministrstvu za okolje in prostor ne bo ugodeno, lahko pričakujemo nekajletno odplačevanje 
obveznosti in oteženo poslovanje te dejavnosti. 
 
 

2.12.5. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

Skupno število pogrebov v letu 2015 na pokopališčih v Izoli in v Kortah je znašalo 147. V 
primerjavi s preteklim letom je bilo število opravljenih pogrebov večje za 11 %. Na pokopališču 
v Izoli je bilo opravljenih 137 pogrebov, od tega 46 klasičnih in 91 žarnih. Na pokopališču v 
Kortah je bilo 5 pogrebov, od tega 1 klasični in 4 žarni. Morskih pokopov smo v letu 2015 
opravili 5. Gibanje skupnega števila opravljenih pogrebov po letih je prikazano v spodnjem 
grafu. 

Število pogrebov na pokopališčih v Izoli in Kortah v letih od 2010 do 2015 

 

V naslednjem grafu je prikazana struktura pokopov po vrstah, in sicer žarnih, klasičnih in 
morskih, po letih. Uporabniki pretežno izbirajo žarne pokope. Delež žarnih pokopov je v letu 
2015 na obeh pokopališčih skupaj znašal 65 %, delež klasičnih 32 % in delež morskih 3 %. 

Struktura pokopov (klasični, žarni, morski) na pokopališčih v Izoli in Kortah  

v letih od 2010 do 2015 

 

Na pokopališču v Izoli je bilo v letu 2015 najetih 22 novih enojnih grobov, 6 novih stenskih niš 
in 15 novih zemeljskih žarnih grobov. Tako je skupno število zasedenih grobov na pokopališču 
v Izoli doseglo 3.046. Na pokopališču v Kortah sta bila najeta 2 nova žarna grobova. Skupno 
število grobov na pokopališču v Kortah je ob koncu leta 2015 znašalo 216. 

 

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

Število pokopov 127 121 162 125 133 147
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Zasedenost grobov 

Vrsta groba Novi del - Izola Stari del - Izola Skupaj Izola Korte 

Družinski grobovi 400 542 942 3 

Enojni grobovi 654 931 1.585 207 

Otroški grobovi 9 43 52 - 

Grobnice 0 113 113   

Stenske niše 167 0 167 - 

Zemeljski žarni grobovi 152 35 187 6 

Skupaj 1.382 1.664 3.046 216 

Na pokopališču v Izoli smo z lastnimi sredstvi v letu 2015 sanirali streho na vhodu in uredili 
sanitarije za obiskovalce, uredili smo zelenico med obema vhodoma in dodali dodatna stojala 
za parkiranje koles. Zmanjšali smo podstavke za ekološke otoke in ustrezno razporedili 
zabojnike za odpadke. Na novem delu pokopališča smo odstranili vse posušene ciprese in 
posadili nove. Sanirali smo in pravilno izvedli meteorno in fekalno kanalizacijo okoli 
pokopališča. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem nove sprejemne pisarne za stranke, z deli 
bomo zaključili v letu 2016. Popravili in učvrstili smo montažno hiško za shranjevanje orodja v 
Kortah. 

 

2.12.6. MEHANIZACIJA 

 

2.12.6.1. Organizacija dela v delovni enoti mehanizacije  

 
Delovna enota mehanizacije je interna enota, ki opravlja dela in naloge upravljanja z 
mehanizacijo podjetja, organiziranjem in izvajanjem storitev z mehanizacijo ter vzdrževanje 
vozil, strojev, orodij in druge delovne opreme.  
 
Enota aktivno sodeluje z vsemi delovnimi enotami v podjetju kot servis z nudenjem celovite 
kakovostne in pravočasne storitve, posredovanje vozila z voznikom ali delovnega stroja s 
strojnikom. S tehnološko ustreznimi vozili in ustrezno kvalificiranim kadrom občutno pripomore 
k zniževanju stroškov . 

Cilj delovne enote mehanizacije je z istim usposobljenim kadrom, novejšo opremo, vozili in 
stroji, rednim nadzorom nad stroški in višjimi prihodki, doseči v prihodnje še boljše rezultate. 
Izobraževanje voznikov in strojnikov je v letu 2015 potekalo po načrtu, predvsem moramo 
izpostaviti letno izobraževanje za pridobitev kode 95. 

V letu 2015 smo nadaljevali z modernizacijo avto-strojnega parka in nabavo novejših ročnih 
orodij in manjših strojev za izvajanje del v enotah podjetja. Dolgoročni cilj, ki smo si ga 
zastavili, je postopna in sistematična obnova voznega parka in delovnih strojev. Vozni park 
podjetja, za katerega skrbimo v enoti, je sestavljen iz vozil in strojev, ki so v povprečju stari 
sedem let.  
 

2.12.6.2. Nabava mehanizacije v letu 2015 

 
V letu 2015 smo nabavili štiri ekološko čista in varčna vozila najvišjih okoljskih standardov. 
Nabavili smo tovorno vozilo, ki je namenjeno za vzdrževanje parkov, cest in ostale 
infrastrukture, dve vozili za potrebe ključavničarske in mehanične delavnice in tovorno vozilo s 
prekucnikom za potrebe delovne enote gradnje. Za potrebe delovne enote kanalizacija smo 
najeli električno tovorno vozilo. 
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Sodelovali smo pri izpeljavi javnega razpisa za nakup pometalno sesalnega stroja kapacitete 
4m3, emisijskega razreda EURO 6, katerega dobava se je izvršila v začetku leta 2016. 
Nabavili smo tudi rabljen pometalni stroj kapacitete 2m3, kot nadomestilo za pokvarjen stroj 
iste kapacitete. 
 
Mehanično delavnico smo opremili z novim ročnim orodjem. Za delovno enoto vzdrževanja 
okolja smo nabavili dve samohodni kosilnici in dve nahrbtni kosilnici. 
 
Prodali smo štiri iztrošena vozila starosti nad 10 let, ki niso ustrezala več ekološkim 
standardom ter z nakupom novih vozil prispevali k zmanjšanju porabe goriva. Uspešno smo 
zaključili prodajo delovnega stroja za kompaktiranje odpadkov, ki zaradi zaprtja odlagališča 
odpadkov ni več služil svojemu namenu.  
 
Nadgradili smo sistem za sledenje vozil tako, da smo v sistem sledenja dodatno vključili ostala 
delovna sredstva ter tako pripomogli k večjemu nadzoru in izkoriščenosti delovne opreme, 
vozil in strojev.  
 
Avtopark ekoloških vozil          Novo tovorno vozilo za potrebe de okolje 

 
 
Najeto električno tovorno vozilo          Pometalni stroj 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
Novo tovorno vozilo s prekucnikom                     Drobni stroji 
 

   
 

2.12.6.3. Izkoriščenost opreme in poraba goriva 

 
Izkoriščenost opreme je v letu 2015 znašala 83 %, kar je za 14 % več od načrtovane. Glede 
na predhodno leto je bila izkoriščenost vozil večja za 15 %. Povprečna poraba goriva za 
tovorna vozila je znašala 27,6 litra na sto kilometrov, kar je za 4 % manj kot v predhodnem 
letu. Načrtovano porabo goriva smo presegli za 1 %. Z nadzorom sledenja vozil smo občutno 
dvignili izkoriščenost vozil in strojev. 
 
 

2.12.7. PARKIRIŠČA 

 
Komunala Izola opravlja dejavnost upravljanja javnih parkirišč v občini Izola, ki jih navajamo v 
nadaljevanju, vključno s številom parkirnih mest: 

- Lonka (151 parkirnih mest za avtomobile), 
- Pošta (68 parkirnih mest za avtomobile + 1 parkirno mesto za invalide),  
- Zdravstveni dom (29 parkirnih mest za avtomobile + 1 parkirno mesto za invalide), 
- Tomažičeva ulica (94 parkirnih mest za avtomobile + 4 parkirna mesta za avtobuse + 

2 parkirni mesti za avtodome), sezonsko 7 mesecev od 1. 4. do 31. 10., predlagano 
da v letu 2016 za avtodome plačljivo celo leto, 

- Pod Belvederjem (62 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide) – 
sezonsko 2 meseca od 1. 7. do 31. 8., 

- Ladjedelnica (331 parkirnih mest za avtomobile + 9 parkirnih mest za invalide + 5 
parkirnih mest za avtodome), 

- Veliki trg (54 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide), 
- Argolina (63 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide) - od 1. 7. 

2014 dalje. 
 
Pri delovanju  parkirišč in parkiriščne opreme v letu 2015 nismo imeli posebnih težav, razen 
na parkirišču Lonka, kjer je sistem za vstop in izstop zastarel in ga nameravamo v letu 2016 v 
celoti zamenjati. Nameravana investicija bo omogočila lažje in hitrejše plačevanje parkirnine z 
uporabo avtomatske blagajne, predvsem pa bo onemogočen izhod iz parkirišča brez plačila. 
O investicijskem vzdrževanju in investicijah v dejavnost se dogovarjamo z lastnico v skladu s 
poslovnim načrtom, pogodbo o upravljanju in trenutnih potrebah. 
 
Vzdrževalna in investicijska dela v letu 2015, ki smo jih opravili na parkiriščih so bila predvsem 
naslednja: 

- postavitev polnilne enote za električna vozila na parkirišču pri ladjedelnici, 
- čiščenje in pometanje parkirišč ter urejanje zelenic na parkiriščih, 
- barvanje parkirnih mest na parkiriščih Lonka, Veliki trg, pri Ladjedelnici, za Pošto, za 

Zdravstvenim domom in ob Tomažičevi ulici, 
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- zunanje in notranje čiščenje parkomatov, 
- odstranitev neustreznih parkirnih znakov ter prestavitev prometnih in opozorilnih 

znakov na Velikem trgu, 
- postavitev označevalnih in usmerjevalnih tabel za lokacijo blagajne na Lonki,  
- popravila poškodovanih cestišč in udarnih jam na parkiriščih. 

 
Parkirni avtomati so v letu 2015 delovali zelo dobro, zato je bilo število intervencij na klic 
uporabnikov parkirišč izven delovnega časa majhno. Kot vsako leto, smo bili tudi v letu 2015 
deležni nekaj poskusov vandalizma na plačilnih avtomatih lociranih po parkiriščih, vendar brez 
povzročene večje škode.  
 
 

2.12.8. GRADNJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 

 
V okviru delovne enote gradenj izvajamo gradbena dela s področja investicij na javni 
infrastrukturi in investicijskega vzdrževanja, katerih naročnik je Občina Izola. Zaradi manjšega 
obsega naročenih del s strani Občine smo se v letu 2015 preusmerili v izvajanje tržnih del. 
Tako smo lahko dosegli poslovno stabilnost pri poslovanju enote.  
 
Gradbena enota opravlja tudi redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj, poslovnih in 
upravnih prostorov v lasti Občine Izola. Vse zadane naloge smo v letu 2015 opravili in 
uspešno zaključili leto. 
 

2.12.8.1. Investicije v občinsko infrastrukturo 

Investicije, ki smo jih v letu 2015 izvedli in so bile naročene in financirane s strani Občine Izola 
so bile predvsem naslednje: ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, ureditev 
dostopnih poti do čistilne naprave in črpališča v Kortah, ureditev ceste Nežič, ureditev vhoda 
na odlagališče odpadkov, izvedba kanalizacije v Cetorah in na Trgu republike. Poleg 
navedenega smo postavili leseno klop pri pošti na Trgu republike in izvedli nov kamniti zid 
med pasjo plažo ter plažo slepih. Nadaljevali smo tudi s sanacijo kanalizacije proti vdoru 
morske vode. Na bencinskem servisu v Mandraču smo izvedli gradbena dela za obnovitev 
povezave med podzemnimi rezervoarji in bencinskim servisom za plovila. Izvedba posamezne 
investicije je obrazložena in slikovno prikazana v nadaljevanju. 

Del obstoječe občinske ceste »Nežič« smo rekonstruirali. Na novo smo asfaltirali cestišče, 
izvedli betonsko bankino, uredili odvodnjavanje s poglobitvijo obcestnih jarkov in izgradnjo 
meteorne kanalizacije. 
 
Asfaltiranje in ureditev ceste »Nežič« 
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Nadaljevali smo z ureditvijo ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Manjše 
zbiralnice smo uredili v Kortah pri balinišču, pri osnovni šoli Vojke Šmuc, v Trgovski ulici in v 
Kažipotni ulici. Na manjših zbiralnicah smo izvedli betonske podstavke in postavili mejne 
količke z verigo. 
 
Večje zbiralnice smo uredili celoviteje, in sicer smo novo postavljene betonske ploščadi 
ogradili s kovinskimi pergolami oziroma okvirjem.  Večje zbiralnice smo izvedli v Kajuhovi ulici, 
v ulici Zvonimira Miloša, v ulici Emilia Driolia in ulici IX. Korpusa.  
 
Ureditev ekoloških otokov na Partizanski in Kajuhovi ulici 
 

     
 

Ureditev ekoloških otokov na ulici Salvadora Allende in v Kortah pri balinišču 

 

    
 
Obstoječo dostopno pot do Čistilne naprave Korte smo sanirali ter asfaltirali klanec ceste, 
ki je bil najbolj poškodovan zaradi vremenskih vplivov.  
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Na odlagališču komunalnih odpadkov v Izoli smo v preteklem letu uredili vhod. Dela so 
zajemala prestavitev avtomatskih zapornic in glavnih vhodnih vrat, ter razširitev vozišča z 
ureditvijo odvodnjavanja z betoniranjem obcestnega jarka. 
 

   
 
V Cetorah smo izvedli 190 metrov nove meteorne kanalizacije, in sicer od novega 
otroškega igrišča pa vse do obstoječega hudournika. 
 
V sklopu obnove mestne kanalizacije smo izvedli kanalizacijo na Trgu republike. Zaradi 
potrebnega ločevanja meteorne in fekalne kanalizacije smo jo izvedli v ločenem sistemu. 
 
Nova meteorna kanalizacija v Cetorah  Ureditev kanalizacije na Trgu republike 
 

   
 
Na ploščadi med Pošto Slovenije in Mercatorjem smo uredili oziroma zgradili novo leseno 
klop v skupni dolžini 33 metrov. 
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Med pasjo plažo in plažo slepih in slabovidnih smo zaradi nevarnosti podora cestišča 
izvedli  kamniti podporni zid v skupni dolžini 40 metrov in povprečne višine 1,6 metra, 
vključno z ustreznim odvodnjavanjem cestišča. 
 

   
 
V sklopu sanacije vdora morske vode v sekundarni kanalizacijski sistem smo izvedli 
snemanje in točkovne sanacije cevovodov na fekalnem kolektorju M od Svetilnika do Lonke, 
ter na fekalnem kolektorju M1 od Srednje gostinske in turistične šole Izola do Lonke z vsemi 
priključnimi vodi. Po ugotovitvi poškodovanih mest smo v nadaljnjih fazah, na omenjenih 
odsekih, izvedli še sanacijo nekaterih jaškov. 
 
Posnetek točkovne sanacije in sanacije jaška  
 

   
 
Zaradi puščanja obstoječega cevovoda med rezervoarji in bencinskim servisom v  
Mandraču smo izvedli gradbena dela za rekonstrukcijo cevovoda med podzemnimi 
rezervoarji v parku pri Hotelu Marina in bencinskim servisom za plovila. Najemnik 
bencinskega servisa pa je izvedel vsa potrebna strojno instalacijska dela za posodobitev 
servisa. 
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2.12.8.2. Interna vzdrževalna dela 

 
Med letom smo izvajali razna dela za druge delovne enote v podjetju. Za enoto kanalizacije 
smo v večini izvajali sanacijo pokrovov, jaškov in posameznih odsekov kanalizacije. Za enoto 
pogrebne in pokopališke dejavnosti smo uredili sprejemno pisarno za stranke in streho nad 
njo, preuredili smo sanitarije ter betonirali okvirje za grobove. Na upravi Komunale Izola smo 
razširili plato za skladiščenje in izvedli betonsko ploščad z novo mrežno ograjo. 
 
Razširitev betonske ploščadi na dvorišču         Izdelava betonskih okvirjev na pokopališču 
 

    
 

2.12.8.3. Vzdrževanje objektov lasti občine Izola  

 
Poleg investicij v občinsko infrastrukturo je delovna enota gradnje zadolžena tudi za 
vzdrževanje objektov v lasti občine Izola, tako občinskih stanovanj, kakor tudi poslovnih in 
upravnih prostorov.   
 
V sklopu manjših vzdrževalnih del na stanovanjskih in poslovnih objektih v lasti občine Izola 
smo izvajali dela kot so zamenjava keramike, sanacija vlage, zamenjava stavbnega pohištva, 
popravilo strojnih in elektroinštalacij, obnova kopalnic, sanacija in popravila puščanja streh na 
stanovanjskih in poslovnih objektih.  
 
Na upravnih objektih smo izvajali predvsem tako imenovana hišniška dela, redno 
pregledovanje sistemov ogrevanja in hlajenja, itd. Poleg manjših vzdrževalnih del smo v letu 
2015 izvedli še celotno prenovo stanovanja na Tartinijevi 10 in obnovo oziroma zamenjavo 
celotne strehe na Smrekarjevi 50.  
 
Prenova stanovanja na Tartinijevi ulici 10 
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Zamenjava strehe na Smrekarjevi ulici 50 
 

   
 

2.12.8.4. Tržna dejavnost 

 
V začetku leta 2015 smo za Hotel Delfin izvedli ureditev zeliščnega in Kneippovega vrta 
med hotelom in upravno stavbo Marine Izola. Dela so bila zahtevna in so zajemala zemeljska 
dela, izvedbo elektro in strojnih instalacij, namakanja, poti iz betonskih tlakovcev, gredic za 
zelišča, ter korit in bazenčkov za Kneippanje.  
 
Ureditev zeliščnega vrta pri Hotelu Delfin 
 

   
 
Za istega naročnika smo v poletnem času izvedli še razširitev terase gostinskega lokala 
Hotela Delfin, ter zgradili novo asfaltirano pot med sprehajalno potjo Marine Izola in novim 
zeliščnim vrtom. 
 
Razširitev terase in izvedba asfaltirane poti za Hotel Delfin 
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Ob koncu leta 2015 smo v kompostarni v Luki Koper izvedli vetrolov. 
 

   

 
Decembra 2015 smo prevzeli nalogo razširitve oddelka intenzivne internistične medicine 
v Splošni bolnišnici Izola. Za potrebe intenzivnega oddelka smo izvedli razširitev sobe za 
paciente na obstoječem hodniku. 
 

   
 
 
Za Krajevno skupnost Korte smo izvedli zaključna gradbena dela v zadružnem domu 
Korte in zadružnem domu Malija. V zadružnem domu Korte smo obnovili sanitarije, izvedli 
smo elektro in strojne instalacije, na novo smo zgradili tlake in postavili novo keramično talno 
oblogo. V zadružnem domu Malija smo uredili tlake in stene v skupnem prostoru doma. 
 
Dela v Zadružnem domu Korte  
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Dela v Zadružnem domu Malija  
 

   

 

2.12.8.5. Pregled pomembnejših investicij v letu 2015 

 
Pomembnejše investicije, financirane iz občinskega proračuna: 
 

Zap. 
št. 

Objekt 
Proračun – 

vrednost investicije 
v EUR brez DDV 

1 Izvedba meteorne kanalizacije na otroškem igrišču v Cetorah 7.418 

2 Izvedba kamnitega zidu ob plaži slepih v Izoli 12.262 

3 
Hišni priključek fekalne in meteorne kanalizacije na javno kanalizacijo 
- Trg Republike 1, Izola 

11.388 

4 Sanacija bencinskega servisa v Mandraču 26.005 

5 
Sanacija sekundarnega kanalizacijskega sistema proti vdoru morske 
vode - čiščenje in snemanje kanalizacije 

9.239 

6 Ureditev dostopne poti do Čistilne naprave Korte 7.423 

7 Asfaltiranje ceste - Nežič 11.605 

8 Ureditev vhoda na deponijo v Izoli 8.206 

9 Ekološki otoki  22.959 

10 
Sanacija sekundarnega kanalizacijskega sistema proti vdoru morske 
vode 2015 - točkovne sanacije, sanacije jaškov 

40.220 

11 Sanacija strehe na objektu Smrekarjeva 50 26.279 

12 Ureditev prostorov na Verdijevi 1 7.653 

 
 
 
Pomembnejše investicije tržne dejavnosti: 
 
Zap. 
št. 

Objekt 
Vrednost v EUR 

brez DDV 

1 Izgradnja zeliščnega vrta na vzhodni strani hotela Delfin 132.631 

2 Razširitev terase in povezovalna pot - hotel Delfin 24.732 

3 Osnovna šola Dante Alighieri - toplovod 7.596 

4 Sanacijska dela na ZD Malija 10.288 

5 Luka Koper Vetrolov - prizidek na kompostarni 6.559 

6 Širitev enote za intenzivno internistično medicino v Bolnišnici Izola 6.207 
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2.13. RAZISKAVE IN RAZVOJ TER KAKOVOST 

Celostno področje R & R v podjetju ni razvito. Podjetje je v letu 2015 pričelo z aktivnostmi za 
pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001. Načrtujemo, da bo projekt zaključen v letu 2016.  

2.14. VARSTVO OKOLJA 

Podjetje sledi razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim 
programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi regionalnimi in občinskimi 
programi. Dosledno izvajanje navedenega pomembno vpliva na ohranjanje in izboljšanje 
stanja okolja. Z nadaljnjim razvojem gospodarskih javnih služb bo zagotovljena širitev in 
posodabljanje komunalnih sistemov in infrastrukture vključno z varstvom okolja in skrbjo za 
naravne vire.  

2.15. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA 
LETA 

Po koncu poslovnega leta se ni pripetil noben pomembnejši poslovni dogodek, ki bi vplival na 
sliko poslovanja podjetja v letu 2015.  

2.16. OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 

2.16.1. VALUTNO TVEGANJE 

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe 
deviznih tečajev. Podjetje nima najetih kreditov v tujini ali z devizno klavzulo, ne pridobiva 
prihodkov na tujem trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu izven EU, ki bi lahko 
pomenilo kakršnokoli pomembno valutno tveganje. 

2.16.2. OBRESTNO TVEGANJE 

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega inštrumenta nihala zaradi 
spremembe tržnih obrestnih mer. Podjetje ima najete kredite in obrestno tveganje je lahko v 
spremembi Euribora. 

2.16.3. KREDITNO TVEGANJE 

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne 
bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Podjetje z načinom 
obvladovanja kreditnega tveganja sprotno spremlja odprte terjatve in aktivne procese izterjave 
ter spremljanja poslovanja finančnega stanja novih in obstoječih kupcev. 

2.16.4. PLAČILNO-SPOSOBNOSTNA TVEGANJA 

Plačilno-sposobnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju 
finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Podjetje je svoje obveznosti 
na dan 31. 12. 2015 poravnavalo z zamikom 10 dni. 

Podjetje je najbolj izpostavljeno tveganju plačilne nesposobnosti, zaradi okrnjenih prilivov iz 
proračuna Občine Izola v letu 2015, saj je v veliki meri uporabnik proračunskih sredstev. 
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2.17. INVESTICIJE V SREDSTVA PODJETJA 

Vrednost vlaganj v lastna sredstva je v letu 2015 znašala 145 tisoč EUR. Med pomembnejše 
nabave vozil in strojev štejemo štiri ekološka tovorna vozila, bager na kolesih, rabljen 
pometalni stroj in več kosov drobnih strojev. Nabavili smo 65 novih zabojnikov za zbiranje 
odpadkov, nadgradili smo pristopno kontrolo zaposlenih, ostale nabave pa se nanašajo na 
računalniško in drugo drobno opremo. Vrednost vlaganj v tuja osnovna sredstva je znašala 
manj kot 6 tisoč EUR. Gre za vložke v infrastrukturo v lasti Občine Izola, in sicer v pristanišču 
in na odlagališču odpadkov. Investicijska dejavnost je bila v letu 2015 za 48 % nižja kot v 
predhodnem letu, saj je velik delež vlaganj v letu 2014 predstavljala nabava kanalizacijskega 
vozila. 

  Pregled investicij v letu 2015 

Zap. št. Vrsta investicije Vrednost v EUR 

1. Oprema 144.862  

1.1. Vozila in stroji 97.049  

1.2. Zabojniki 6.802  

1.3. Druga oprema 25.660  

1.4. Računalniška in sorodna oprema 15.352  

2. Vlaganje v osnovna sredstva v tuji lasti 5.873  

  Skupaj investicije v lastna sredstva 150.735  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



74 
 

3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 

Poslovodstvo potrjuje letno poročilo in računovodske izkaze za leto, končano na dan 

31.12.2015 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom 

družbe Komunala Izola, d.o.o. 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 

Poslovodstvo družbe Komunala Izola d.o.o. v skladu z 60. a členom Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1B) zagotavlja, da je letno poročilo družbe Komunala Izola d.o.o., vključno z 

izjavo o upravljanju, sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter slovenskimi 

računovodskimi standardi.  

Poslovodstvo izjavlja, da je: 

- računovodsko poročilo družbe Komunala Izola d.o.o. za leto 2015 sestavljeno v skladu 

s slovenskimi računovodskimi standardi ter da je resničen in pošten prikaz sredstev in 

obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida. 

- v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter 

njenega finančnega položaja. 

- datum odobritve letnega poročila s strani poslovodstva 29. 3. 2016. 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter 

da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.  

Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih 

ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 

nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek 

odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne 

obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter 

dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno 

pomembno obveznost iz tega naslova. 

Izola, 29. 3. 2016                                                                  Denis BELE 

                            Direktor                                
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3.1. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA  
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3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.2.1. Izkaz poslovnega izida 

                                                 v EUR (brez centov) 

2015 2014

1. Čisti prihodki od prodaje 6.406.224 6.899.188

2.

Drugi poslovni prihodki (s 

prevrednotovalnimi 

poslovnimi prihodki)

24.808 62.020

3.
Stroški blaga, materiala in 

storitev 
3.881.252 4.087.751

a) Nabavna vrednost prodanih 

blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

435.391 404.999

b.) Stroški storitev 3.445.861 3.682.752

4. Stroški dela 2.100.994 2.056.743

a.) Stroški plač 1.514.059 1.520.654

b) Stroški socialnih zavarovanj 

(posebej izkazani stroški 

pokojninskih zavarovanj)

314.723 313.218

c) Drugi stroški dela 272.212 222.871

5. Odpisi vrednosti 475.109 312.448

a.) Amortizacija 236.014 233.218

b.) Prevrednotovalni poslovni 

odhodki pri neopredmetenih 

sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih

177.355 9.927

c.) Prevrednotovalni poslovni 

odhodki pri obratnih sredstvih
61.740 69.303

6. Drugi poslovni odhodki 58.010 76.162

7.
Finančni prihodki iz 

poslovnih terjatev
2.652 63.343

b.) Finančni prihodki iz poslovnih 

terjatev do drugih
2.652 63.343

8.
Finančni odhodki iz finančnih 

obveznosti 
39.860 43.707

b.) Finančni odhodki iz posojil, 

prejetih od bank
38.030 43.707

b.) Finančni odhodki iz drugih 

finančnih obveznosti
1.831

9.
Finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti 
10.867 67.507

b.) Finančni odhodki iz 

obveznosti do dobaviteljev in 

meničnih obveznosti

10.456 64.352

c.) Finančni odhodki iz drugih 

poslovnih obveznosti
411 3.155

10. DRUGI PRIHODKI 231.345 46.003

11. DRUGI ODHODKI 41.634 365.913

12. ODLOŽENI DAVKI 1.273 2.693

13.
ČISTI POSLOVNI IZID 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
58.576 63.016

Postavka Znesek

 

   

  

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
računovodskimi izkazi. 
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3.2.2. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 
                                                                                                                                            v EUR (brez centov) 

 2015 2014 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 55.647 60.323 

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 41.492 -17.580 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa (aktuarski dobički) 41.492 -17.580 

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 97.139 42.743 

 

 

 

3.2.3. Bilanca stanja  
                                                                                                                                                  v EUR (brez centov) 

31.12.2015 31.12.2014

SREDSTVA 4.501.018 4.931.618

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.200.359 3.499.159

I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve
17.114 23.547

1) Neopredmetena sredstva 17.114 23.547

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.161.147 3.454.788

1. Zemljišča in zgradbe 1.601.884 1.643.717

a.) Zemljišča 394.644 394.644

b.) Zgradbe 1.207.239 1.249.073

2. Proizvajalne naprave in stroji 390.745 421.903

3. Druge naprave in oprema 1.167.628 1.386.367

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 890 2.800

a.) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 890 2.800

VI. Odloženi terjatve za davek 22.098 20.824

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.300.660 1.432.459

II. Zaloge 37.402 46.654

1. Material 37.402 46.654

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.181.825 1.355.688

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.117.363 1.288.983

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 64.462 66.705

V. Denarna sredstva 81.433 30.117

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0

Znesek
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.501.018 4.931.618

A. KAPITAL 1.667.964 1.585.803

I. Vpoklicani kapital 795.327 795.327

1. Osnovni kapital 795.327 795.327

II. Kapitalske  rezerve 722.332 722.332

III. Rezerve iz dobička 16.189 13.260

1. Zakonske rezerve 16.189 13.260

IV. Presežek iz prevrednotenja 16.307 -25.185

V. Preneseni čisti poslovni izid 62.162 20.070

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 55.647 59.999

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
325.951 380.644

1. Rezervacije 129.986 122.495

2. Druge rezervacije 163.737 169.710

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 32.229 88.439

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 65.873 89.857

I. Dolgoročne finančne obveznosti 65.873 89.857

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 65.873 89.857

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.050.274 2.468.400

II. Kratkoročne finančne obveznosti 692.298 849.774

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 662.000 815.500

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 30.298 34.274

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.357.976 1.618.626

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 676.541 780.313

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 681.435 838.313

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 390.956 406.914

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 

računovodskimi izkazi. 

 

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja, za 
katera se sestavlja. 

Uporabljena različica izkaza denarnega izida po SRS je različica II. Podatki izvirajo iz bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida. 
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3.2.4. Izkaz denarnih tokov 

 

 A.  Denarni tokovi pri poslovanju 

 a)  Postavke izkaza poslovnega izida 486.480 371.052

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev  6.639.704 7.008.534

 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti -6.154.497 -6.637.482

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 1.273

 b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih

terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
-117.315 -342.815

Začetne manj končne poslovne terjatve 164.515 687.576

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 0 39.249

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek -1.273 0

 Začetne manj končne zaloge 9.252 -2.163

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -260.650 -310.823

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -29.159 -756.654

 c)  Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 369.165 28.237

 B.  Denarni tokovi pri naložbenju 

 a)  Prejemki pri naložbenju 33.417 13.074

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje  9.348 0

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 24.069 13.074

 b)  Izdatki pri naložbenju -112.565 -151.454

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -112.565 -151.454

 c)  Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -79.148 -138.380

 C.  Denarni tokovi pri financiranju 

 a)  Prejemki pri financiranju 86.000 477.500

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 86.000 477.500

 b)  Izdatki pri financiranju -324.701 -613.837

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -33.018 -43.707

 Izdatki za vračila kapitala -17.909

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -34.274 -92.130

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -239.500 -478.000

 c)  Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -238.701 -136.337

 Č.  Končno stanje denarnih sredstev 81.433 30.117

 x)  Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 51.315 -246.480

 y)  Začetno stanje denarnih sredstev 30.117 276.597

v EUR (brez centov) 2015 2014

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z 
računovodskimi izkazi. 
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3.2.5. Izkaz gibanja kapitala 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2015 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička
Presežek iz 

prevredn.

Preneseni čisti 

poslovni izid

Čisti poslovni izid 

poslovenga leta
Skupaj kapital

v EUR (brez centov) I II III IV V VI

Osnovni kapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve
Preneseni čisti 

dobiček

Čisti dobiček 

poslovnega leta

I/1 II III/1 IV V/1 VI/1

A.1. Stanje 31. december 2014 795.327 722.332 13.260 -25.185 20.071 59.999 1.585.803

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 1. januar 2015 795.327 722.332 13.260 -25.185 20.071 59.999 1.585.803

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 0 41.492 59.999 58.576 160.067

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 59.999 58.576 118.575

c) Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 0 41.492 0 0 278.641

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 2.929 -17.908 -62.928 -80.835

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 

poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala
0 0 0 0 -59.999 -59.999

c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodanih rezerv po 

sklepu skupščine
0 0 2.929 0 0 -2.929 -140.834

f) Druge spremembe v kapitalu 0  0  0 -17.908 0 -140.834

C. Stanje 31. december 2015 – končno stanje poročevalskega 

obdobja 
795.327 722.332 16.189 16.307 62.162 55.647 1.667.964

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z računovodskimi izkazi. 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2014 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
Vpoklicani 

kapital 
Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz 
dobička 

Presežek iz 
prevredn. 

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni izid 
poslovenga leta 

Skupaj 
kapital 

v EUR (brez centov) I II III IV V VI   

  
Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

  
Preneseni čisti 

dobiček 
Čisti dobiček 

poslovnega leta 
  

  I/1 II III/1 IV V/1 VI/1   

                

A.1. Stanje 31. december 2013 795.327 722.332 10.243 -7.605 0 20.070 1.540.367 

                

A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 1. januar 
2014 

795.327 722.332 10.243 -7.606 0 20.070 1.540.367 

               

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 -17.580 0 63.016 45.436 

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 63.016 63.016 

c) Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 0 -17.560 0 0 -17.560 

         

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 3.017  20.070 -23.087          0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala 

0 0 0 0 20.070 -20.070 0 

c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodanih 
rezerv po sklepu skupščine 

0 0 3.017 0 0 -3.017 0 

f) Druge spremembe v kapitalu 0   0  0   0 0  0 

              

C. Stanje 31. december 2014 – končno stanje 
poročevalskega obdobja  

795.327 722.332 13.260 -25.185 20.070 59.999 1.585.803 

 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z računovodskimi izkazi. 
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3.3. RAZKRITJA 
 
Družba v nadaljevanju razkriva podatke po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih 
računovodskih standardih 2006 (SRS 1 do 35), ki veljajo za podjetja zavezana k reviziji. 
Razkritja so razdeljena v naslednje skupine: 

- splošna razkritja, 
- razkritja postavk v bilanci stanja, 
- razkritja postavk v izkazu poslovnega izida in izkazu drugega vseobsegajočega 

donosa, 
- razkritja postavk v izkazu denarnega toka in izkazu gibanja kapitala ter 
- druga razkritja.  

 
Družba na dan 31. december 2015 izkazuje presežek kratkoročnih obveznosti nad 
kratkoročnimi sredstvi v višini 750 tisoč EUR.  
V luči zmanjševanja razmerja med kratkoročnimi obveznostmi nad kratkoročnimi sredstvi v 
višini 750 tisoč EUR bomo v podjetju ubrali naslednje ukrepe: 
-   povečali bomo izterljivost terjatev do ključnih partnerjev, 
- prodali bomo sredstva vezana na gospodarsko javno službo Občini, znesek bomo 
kompenzirali z  dolgoročnimi obveznostmi do Občine Izola v višini 433.837,93 EUR. 
 
 
 

3.3.1.  SPLOŠNA RAZKRITJA 

 
Računovodski izkazi družbe ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi 
SRS (2006) in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZDG-1). Upoštevata se 
temeljni računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih dogodkov ter časovna 
neomejenost delovanja.  
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3.3.2. BILANCA STANJA 

POJASNILA K BILANCI STANJA 

 
Temeljne računovodske predpostavke 

Družba pri svojem poslovanju upošteva temeljne računovodske predpostavke, ki so: 

 časovna neomejenost delovanja (going concern),  

 strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (accrual).  
 
Pregled pomembnejših računovodskih politik 

Osnove računovodske politike uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov v 
navedenem obdobju in spremembe v primerjavi z njimi so prikazane v nadaljevanju. 

 
Računovodske usmeritve 

Ko poslovodstvo izbira računovodske usmeritve in se odloča o njih uporabi ter pripravlja 
računovodske izkaze, upošteva štiri zahteve: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 
primerljivost. 
Pri izkazovanju in vrednotenju ekonomskih kategorij neposredno uporabljajo določila 
standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo SRS družbi možnost izbire med 
različnimi načini oziroma je to predpisano z zakonom. 

 
Členitev postavk v računovodskih izkazih 

Priložena bilanca stanja in pojasnila k njej so pripravljena v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in določili Zakon o gospodarskih družbah. Bilanca stanja vključuje 
le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost družbe.  
 
 
Bilančni dobiček/izguba je na podlagi 5. odstavka 66. člena ZGD-1 definiran kot vsota 
prenesenega poslovnega izida in čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. 
 
BILANČNI DOBIČEK V LETU 2015 

 (v EUR) 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 58.576 

+ Preneseni čisti dobiček  62.162 

- Povečanje rezerv iz dobička po 60. členu ZGD 2.929 

Bilančni dobiček 117.809 

 
V poslovnem letu 2015 ugotavlja družba čisti dobiček poslovnega leta v višini 58.576 EUR. 
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PRILOGA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2015 
v EUR (brez centov) 

  
Besedilo 31.12.2015 31.12.2014 

A/I Neopredmetena dolgoročne sredstva 17.114 23.547 

 005 Druga neopredmetena sredstva   

     

 101579 Analiza in odvzem vzorce na deponiji 1.076 1.456 

 101594 Izdelava projekta interv.poti Pittonijeva ulica  275 375 

 101595 Vzorčenje analiza poročila na deponiji 1.930 2.757 

 101596 Topografski načrti in 3D prikaz na deponiji 404 598 

 
101597 

Nadzor in kontrola kvalitete nadstreš. zbirni 
center 

166 239 

 101632 Programska oprema server 0 0 

 101644 Geodetski načrt plavajočih pomolov 45 65 

 101682 Monitoring podzemnih voda odlagališče 118 185 

 101683 Strokovni nadzor nad investicijami 777 1.166 

 
101684 

Strokovna ocena stanja predlogi sanacije 
deponije 

600 800 

 101685 Geodetski načrt marina Izola 114 149 

 101686 Projektna dokumentacija privezi lonka v Izoli 712 916 

 101687 Projektna dokumentacija načrt privezov 887 1.141 

 101695 Programska oprema kartice pristanišče 780 1.020 

 101700 Programska oprema Plateia 352 440 

 101702 Program Autocad 2.075 2.594 

 101703 Projektna dokumentacija plavajoči pomoli 1.061 1.344 

 101719 Projektna dokumentacija uprava 480 600 

 101721 Proj.dokum. strojno elekt. Instalacij uprava 2.240 2.800 

 101722 Tehnična dokument. dozidava garderob uprava 480 600 

 101753 Program antivirusne zaščite Bussines space 197 241 

 101780 Programska oprema strežnik 0 35 

 101873 Antivirusni program 0 0 

 101874 Programska oprema view 225 675 

 101910 Programska oprema 35 73 

 101918 Program office 38 77 

 101935 Cening biznis program 125 225 

 101936 Cening biznis program 125 225 

 101937 Cening planer gradbena knjiga 86 155 

 101938 Cening planer gradbena knjiga 86 155 

 101983 Licence za office uprava 1.205 1.966 

 102078 Geodetske storitve na sidrišču 419 475 

     

A/II/2 Zgradbe  1.207.239 1.249.073 

 021 Gradbeni objekti 1.207.239 1.230.418 

  Poslovni prostori 1997 581.843 592.612 

  Poslovni prostori 1998 27.317 27.771 

  Poslovni prostori 1999 41.584 42.268 

  Poslovni prostori 2001 171.091 174.339 

  Poslovni prostori 2002 99.472 101.326 

  Poslovni prostori 2003 4.840 4.929 

  Lastna skladišča 35.809 36.489 

  Skladišča za trženje 27.543 28.066 

  Mehanična delavnica 31.957 32.559 

  Ključavničarska delavnica 57.246 58.294 
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  Uprava in okolica 2009 19.991 20.321 

  Uprava in okolica investicija 2010 85.104 88.107 

  Uprava in okolica investicija 2011 18.577 19.211 

  Poslovni prostor prezračevanje 2013 2.203 2.274 

  Predelava poslovnih prostorov 1.732 1.853 

 0211 Stanovanja 0 18.655 

     

B/IV/
2 

 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.117.363 1.288.983 

 1202 Terjatve do Rižanskega vodovoda - kanalščina 291.348 304.734 

 1204 Terjatve do občanov za odvoz smeti 152.923 153.216 

 120341 Terjatve do kupcev-najemnina grobov 13.477 12.342 

 1200,120
8 

Terjatve do kupcev - druge storitve 630.719 796.425 

 120340 Terjatve do kupcev - pogrebne storitve 19.750 19.856 

 1203 Terjatve do fizične osebe- okolje,parkirišča 2.064 44 

 121 Terjatve do kupcev tujina 7.082 2.366 

C 97 Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 65.873 89.857 

Č/II  Kratkoročne obveznosti iz financiranja 692.298 849.774 

 2722 Kratkoročna posojila  662.000 815.500 

 275 Kratkoročne obveznosti iz finančnega najema 30.298 34.274 

Č/III  Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.357.976 1.618.626 

 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 674.890 768.413 

 221 Kratkoročne obveznosti tujina 546 11.221 

 230 Prejeti predujmi 12.058 10.392 

 244 Kratk.obvez. za nezarač. blago in storitev 1.105 678 

 
245 

Kratkoročne obveznosti za poslovanje na tuj 
račun 

737 1.063 

 
25 

Kratkoročne obveznosti do delavcev - plače in 
drugi prejemki delavcev - izplačani v januarju za 
december 

169.545 176.028 

 2602 Obračunan DDV za naslednje obdobje 209 3.197 

 
2650,28 

Obveznosti za davke od pogodb,  in prispevke in 
davke na plače za december, izplačane v 
januarju 

328 395 

 2664 Republiška taksa za vodo 14.294 167.403 

 2665 Republiška taksa za onesnaževanje okolja 0 9.025 

 2661 Obveznost za turistično takso -2.357 0 

 2608 Obveznost za plačilo DDV 7.455 12.099 

 
2850 

Pogodbena dela za december, izplačana v 
januarju 

520 450 

 280 Krat.obvez.za obresti 2.902 3.628 

 2851 Kratk.obvez.do Občine  veza Svetilnik   

 
2851 

Krat.obveznosti  iz naslova pokrivanja amort.za 
sredstva v upravljanju do Občine Izola. 

433.838 433.838 

 2857 Kratkoročna obveznost do delavcev   

 2852 Kratk.obveznosti omrežnina čiščenja 30.045 20.796 

 290 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 390.956 406.914 
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PREMOŽENJSKA BILANCA NA DAN 31.12.2015 

Znesek

v EUR

Aktiva

1 Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (2-3) 17.114

2 Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev 210.089

3 Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 192.975

4 Sedanja vrednost nepremičnin (5-6) 1.601.883

5 Nabavna vrednost nepremičnin 1.922.852

6 Popravek vrednosti nepremičnin 320.969

7 Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (8-9) 1.559.263

8 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 3.626.544

9 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 2.067.281

10 Terjatve za odloženi davek iz rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 22.098

11 Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom državnega proračun 0

12 Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom občinskega proračun 0

13 Zaloge 37.402

14 Dolgoročne kapitalske naložbe 0

15 Dolgoročno dana posojila in depoziti 0

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

17 Denarna sredstva 81.433

18 Kratkoročne terjatve 1.117.363

19 Druge terjatve+ 190 64.462

20 Skupaj (1+4+7+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 4.501.018

Pasiva

21 Splošni sklad 1.667.964

- osnovni kapital 795.327

- revalorizacijski popravek kapitala 722.332

- posebni prevrednotovalni popravek kapitala 16.307

- zakonske rezerve 16.189

- druge rezerve iz dobička

- preneseni dobiček 62.162

- dobiček poslovnega leta 55.647

22 Dolgoročne rezervacije 325.951

23 Dolgoročno prejeta posojila in leasing 65.874

24 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

25 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 676.541

26 Druge obveznosti 1.764.688

- kratkoročni krediti, 662.000

- finančni najem 30.298

- obveznosti za takso za vodo 14.294

- obveznost za takso okolje 0

-obveznost za turistično takso -2.357

- obveznost za obresti 3.422

- obveznost iz naslova plač, pog.dela izplačana v januarju 169.545

- obveznost iz naslova DDV in 290,omrežnina 440.853

-druge obveznosti 23,24,2851 446.633

27 Skupaj (21+22+23+24+25+26) 4.501.018

Zap.št. Opis postavke premoženjske bilance
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SREDSTVA (4.501.018 EUR) 
 
A. Dolgoročna sredstva (3.200.359 EUR) 
 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so izkazana v bilanci stanja 
zbirno, po posameznih vrstah teh sredstev, z neodpisano vrednostjo, kot razlika med nabavno 
vrednostjo in popravkom vrednosti. Popravek vrednosti osnovnih sredstev se obračunava 
posamično. Osnova za izračun amortizacije je nabavna vrednost. 

 
I. Neopredmetena sredstva (17.114 EUR) 
 
Neopredmeteno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje dolgoročno za proizvajanje ali 
priskrbovanje proizvodov oziroma opravljanje ali priskrbovanje storitev, dajanje v najem ali 
pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. 

Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če: 

 je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in 

 je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
  

Družba lahko izkazuje sredstva kot neopredmetena sredstva skladno s pogoji, ki so 
opredeljeni s SRS 2. 

Družba tako neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, ob začetnem 
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.  
 
V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju 
trgovinskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za 
nameravano uporabo. Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi obresti do nastanka 
neopredmetenega sredstva. Uporabljena metoda amortiziranja odseva vzorec pojavljanja 
gospodarskih koristi iz neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti. Prevrednotenje 
neopredmetenih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe 
modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.  
 

Neopredmetena sredstva so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb. V letu 2015 
družba ni izvajala prevrednotovanja neopredmetenih sredstev. 

 
Neopredmetena osnovna sredstva (17.114 EUR): 
 

podatki v EUR 31.12.2015 deleži % 31.12.2014 deleži %

Druga neopredmetena sredstva 17.114 100% 23.547 100%

Skupaj 17.114 23.547

 
Med druga neopredmetena sredstva so izkazane naslednje postavke: 

- analiza monitoringa odpadnih voda na deponiji, 
- izdelava projekta zunanje ureditve otokov, 
- nadzor kontrole kvalitete nadstrešnice zbirni center, 
- geodetski načrt plavajočih pomolov, 
- projektna dokumentacija načrt privezov, 
- programska oprema Plateia, 
- projektna dokumentacija strojno, elektr. instalacij uprava, 
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- program antivirusne zaščite, 
- program pkc office business, 
- programska oprema View, 
- cening biznis program, 
- cening planer program, 
- licence za office, 
- geodetske storitve na sidrišču.  

 

PREGLEDNICA NEOPREDMETENIH SREDSTEV V LETU 2015 

  

   

  
Druga neopredmetena sredstva Skupaj 

Nabavna  vrednost   

Stanje 01.01.2015 210.089 210.089 

Nove nabave 0 0 

Odtujitev – izločitev 0 0 

Stanje 31.12.2015 210.089 210.089 

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2015 186.542 186.542 

Amortizacija za leto 2015 6.433 6.433 

Odtujitve- izločitve   

Stanje 31.12.2015 192.975 192.975 

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2015 23.547 23.547 

Stanje 31.12.2015 17.114 17.114 

 

 
PREGLEDNICA NEOPREDMETENIH SREDSTEV V LETU 2014 

 

  
Druga neopredmetena sredstva Skupaj 

Nabavna  vrednost    

Stanje 01.01.2014 238.518 238.518 

Nove nabave 0 0 

Odtujitev – izločitev 28.429 28.429 

Stanje 31.12.2014 210.089 210.089 

      

Popravek vrednosti     

Stanje 01.01.2014 207.066 207.066 

Amortizacija za leto 2014 6.874 6.874 

Odtujitve- izločitve 27.398 27.398 

Stanje 31.12.2014 186.542 186.542 

     

Neodpisana vrednost     

Stanje 01.01.2014 31.452 217.994 

Stanje 31.12.2014 23.547 23.547 

 
Neopredmetena sredstva niso obremenjena z lastninsko pravico ali dana kot poroštvo za 
obveznosti, prav tako družba ne izkazuje obvez za pridobitev neopredmetenih sredstev. 
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II. Opredmetena osnovna sredstva (3.161.147 EUR) 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če: 

 je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim 

 mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri 
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške 
namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. 

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od 
drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne in 
nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve in zmanjšano za vse 
trgovinske in druge popuste. 

 
Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. 
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za dolgove. 
 
Opredmetena osnovna sredstva (3.161.147 EUR) 

 

Podatki v EUR 31.12.2015 deleži % 31.12.2015 deleži % 

Zemljišča 394.644 13,00% 394.644 11,00% 

Zgradbe 1.207.239 38,00% 1.207.239 36,00% 

Proizvajalni stroji in naprave 390.745 12,00% 421.903 12,00% 

Druga oprema in DI 1.167.629 37,00% 1.386.368 40,00% 

Investicije v teku 890 0,00% 2.800 1,00% 

Skupaj 3.161.147 100,00% 3.454.788 100,00% 
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PREGLEDNICA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015 
 

Zemljišča Zgradbe

Oprema in 

nadomestni 

deli

Drobni 

inventar

Druga OOS - 

po NV

Vlaganje v 

OOS v tuji 

lasti

OOS v izgra-

dnji

Umetniška 

dela, ki se ne 

amortizirajo

Proizvajalne 

naprave in 

stroji

Skupaj

Nabavna 

vrednost

Stanje 

01.01.2015
394.644 1.578.019 893.469 312.472 1.187.217 291.700 2.800 7.094 1.320.920 5.988.335

Povečanja 0 0 6.649 13.117 0 5.873 0 170.957 196.595

Odtujitve – 

izločitve
0 49.811 138.476 3.378 288.531 0 1.910 153.428 635.534

Stanje 

31.12.2015
394.644 1.528.208 761.642 322.210 898.686 297.573 890 7.094 1.338.449 5.549.397

Popravek 

vrednosti

Stanje 

01.01.2015
0 328.946 385.768 243.216 432.292 194.308 0 0 949.017 2.533.546

Amortizacija 

za leto 2015
0 23.179 125.295 22.011 25.999 6.148 0 0 72.480 275.112

Odtujitev 0 31.157 197.737 3.154 114.570 0 0 73.792 420.410

Stanje 

31.12.2015
0 320.969 313.326 262.073 343.721 200.456 0 0 947.705 2.388.249

  

Neodpisana 

vrednost

Stanje 

01.01.2015
394.644 1.249.073 507.701 69.256 754.925 97.392 2.800 7.094 371.903 3.454.788

Stanje 

31.12.2015
394.644 1.207.239 448.315 60.138 554.966 97.117 890 7.094 390.745 3.161.147

 
 
PREGLEDNICA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2014  
 

  

Zemljišč
a 

Zgradbe 
Oprema in 
nadomest

ni deli 

Drobni 
inventar 

Druga 
OOS - po 

NV 

Vlaganje 
v OOS v 
tuji lasti 

OOS v 
izgra-
dnji 

Umetniška 
dela, ki se 

ne 
amortiziraj

o 

Proizvajalne 
naprave in 

stroji 
Skupaj 

Nabavna 
vrednost 

                    

Stanje 
01.01.2014 

394.644 1.578.019 897.370 305.502 1.187.217 200.885 0 7.511 1.318.601 5.889.749 

Povečanja 0 0 37.593 13.789 0 91.357 2.800 0 169.299 314.838 

Odtujitve – 
izločitve 

0 0 41.493 6.821   542   417 166.980 216.253 

Stanje 
31.12.2014 

394.644 1.578.019 893.470 312.470 1.187.217 291.700 2.800 7.094 1.320.920 5.988.334 

            

Popravek 
vrednosti 

                    

Stanje 
01.01.2014 

0 305.019 406.515 226.792 406.293 192.297 0 0 964.570 2.501.486 

Amortizacija 
za leto 2014 

0 23.927 71.406 
        

22.118  
25.999 2.553 0 0 67.325 213.328 

Odtujitev 0 0 92.154     5.694  0 542 0 0 82.878 181.268 

Stanje 
31.12.2014 

0 328.946 385.767 243.216 432.292 194.308 0 0 949.017 2.533.546 

             

Neodpisan
a vrednost 

                    

Stanje 
01.01.2014 

394.644 1.273.000 490.855 78.710 780.924 8.588 0 7.511 354.031 2.993.619 

Stanje 
31.12.2014 

394.644 1.249.073 507.703 69.254 754.925 97.392 2.800 7.094 371.903 3.454.788 
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Na dan 31.12.2015 obstajajo naslednje obveznosti podjetja, ki so povezane s pridobitvijo 
osnovnih sredstev po leasing pogodbah:   
                                                                                                                                           v EUR 

vrsta obveznosti 
znesek na dan 

31.12.2015 

  

 obveznost iz finančnega najema (kanalizacijsko vozilo) 65.873 

 
 
VI. Odložene terjatve za davek (22.098 EUR) 
 
Družba je v letu 2015 po zakonu oblikovala rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade in 
pri tem knjižila odložene terjatve za davek v višini 22.098 EUR. 

v EUR 

  2015 2014 

Stanje odloženih davkov  na dan 01.01. 20.824 18.131 

Terjatve za odloženi davek iz naslova oblikovanih rezervacij 1.273 2.693 

Stanje odloženih davkov na dan 31.12. 22.097 20.824 

 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (1.300.660 EUR) 
 
II. Zaloge (37.402 EUR) 
 
1. Material (37.402 EUR) 
 
Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev. Podjetje vodi evidenco zalog tako, da upošteva načela in računovodske 
standarde. 
 
Zaloge materiala in drobnega inventarja podjetje vrednoti po dejanskih nabavnih cenah, ki 
vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Nabavno vrednost sestavljajo, poleg fakturne 
vrednosti dobaviteljev, tudi vsi odvisni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene 
popuste. Zmanjšanje (poraba) materiala in drobnega inventarja se obračunava mesečno. 
 

Razčlenitev zalog in predstavitev knjigovodskih vrednosti ( v EUR) 

 

Konto Naziv 31.12.2015 31.12.2014 Indeks15/14 

310 Zaloga materiala 28.926 35.371 81 

320 Zaloga drobnega inventarja. 8.476 9.332 90 

 SKUPAJ 37.402 44.703   

 
Družba je pri popisu materiala ugotovila primanjkljaj v višini 91,28 EUR in presežek v višini 
122,42 EUR. Zaloge materiala niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. Knjigovodska 
vrednost zalog je enaka njihovi čisti iztržljivi vrednosti. V letu 2015 družba ni odpisala zaloge 
materiala zaradi sprememb njihove kakovosti in zaradi sprememb njihove vrednosti. 
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IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1.181.825 EUR) 
 
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od 
določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. 
 
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če 

 je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo 

 je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Za kratkoročne poslovne terjatve podjetje šteje terjatve iz naslova prodaje storitev, terjatve do 
državnih institucij in druge kratkoročne terjatve. 
 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   v EUR 

 Bruto Popravek  Neto 

1.Kratkoročne terjatve stanje 
31.12.2015 

vrednosti stanje 
31.12.2015 

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi 735.250 104.531 630.719 

- kratkoročne terjatve do kupcev – najemnina 
grobov 

16.548 3.071 13.477 

- kratkoročne terjatve do fizičnih oseb –smeti 175.468 22.546 152.922 

- kratkoročne terjatev do kupcev -kanalizacija 291.348  291.348 

- kratkoročne terjatve do kupcev pogrebi 26.721 6.970 19.751 

- kratkoročne terjatve do parkirišč, pristanišča 2.064 0 2.064 

2. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 7.082 0 7.082 

3. Kratkoročno dani predujmi 90  90 

4. Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj 
račun 

303 0 303 

5. Kratkoročne terjatve iz obresti 381 0 381 

6. Ostale kratkoročne terjatve DDV, refundacije 63.688  63.688 

Skupaj 1.318.943 137.117 1.181.825 

    

 
 
Tabela gibanja popravkov 
                      v EUR  

Začetno stanje popravka vrednosti 104.318 

Povečanje 52.347 

Odprava -19.548 

Končno stanje popravka vrednosti 137.117 

 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev znašajo 1.117.363 EUR. Terjatve niso izpostavljene 
tveganju in niso zavarovane z instrumenti zavarovanja. 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo in sicer 
individualno, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je 
udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. 
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Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste terjatev:  
 

v EUR 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2015 31.12.2014 indeks 15/14

Kratkoročne terjatve do kupcev 1.117.363     1.288.983     87

 - terjatve do občanov za komunalne storitve 152.923        153.216        100

 - terjatve do občin - lastnikov podjetja 411.084        591.234        70
 - terjatve do drugih 553.356        544.533        102  

 
Izterjava terjatev do občanov za komunalne storitve je otežena zaradi sorazmerno nizkih 
zneskov. 

   v EUR 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV zapadlo nad 30 dni nad 360 dni

Kratkoročne terjatve do kupcev 128.194            128.060     134

Kratkoročne terjatve do občanov smeti 44.069              25.307       18.762

Kratkoročne terjatve do Občine Izola 247.649            232.339     15.310
Kratkoročne terjatve do drugih 12.209              8.182         4.027

 

Za dvomljive terjatve z zapadlostjo nad 1 letom so bili oblikovani popravki vrednosti razen pri 
Občini Izola.   

 
 

NAJVEČJI KUPCI PO PROMETU 
v EUR 

Kupec Promet v letu Stanje 31.12. 

OBČINA IZOLA 1.990.430 411.084 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. 1.932.956 291.348 

FIZIČNE OSEBE ODVOZ SMETI 1.324.295 152.923 

FIZIČNE OSEBE POGREBI 209.982 19.751 

DELFIN  HOTEL ZDUS IZOLA 185.367 2.283 

FIZIČNE OSEBE NAJEMNINA GROBOV 88.497 13.477 

PORTING D.O.O. IZOLA 35.430 1.393 

KRAJEVNA SKUPNOST KORTE  28.376 9.238 

GRAFIST D.O.O. 25.482 3.796 

PETROL D.D. LJUBLJANA 24.309 460 

DOM UPOKOJENCEV IZOLA 23.494 2.189 

HOTELI BERNARDIN D.D. PORTOROŽ 22.675 386 

 
 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (64.462 EUR) 
 
Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje naslednje 
vrste terjatev: 

v EUR 

 
 
 
 
 
 
 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2015 31.12.2014 index 15/14

Kratkoročne terjave do države za davke, obresti 63.688 66.456 96

Druge kratkoročne terjatve 130,145 774 249 311
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V. Denarna sredstva (81.433 EUR) 
 
Denarna sredstva družbe predstavljajo gotovina v blagajni ter denarna sredstva na 
transakcijskih računih. Na dan 31.12.2015 je imela družba na transakcijskem računu 
80.645 EUR denarnih sredstev,  sredstva v blagajni v višini 288 EUR ter na depozitnem 
računu 500 EUR. Stanje sredstev je usklajeno z blagajniškim dnevnikom in z izpiski iz bančnih 
računov. Družba nima dogovorjenih samodejnih zadolžitev na tekočih računih pri bankah 
(odobreni limit) za tekočo plačilno sposobnost. 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (4.501.018 EUR) 
 
A. KAPITAL (1.667.964 EUR) 
 
Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje 
preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega 
premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri 
poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne 
delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila). 
 
Kapital podjetja sestavljajo: osnovni kapital, kapitalske rezerve (splošni prevrednotovalni 
popravek kapitala), rezerve iz dobička, zakonske rezerve, druge rezerve iz dobička, čisti 
poslovni izid poslovnega leta. 
 
 
I. Vpoklicani kapital (795.327 EUR) 
 
1. Osnovni kapital (795.327 EUR) 
 
Osnovni kapital podjetja znaša 795.327 EUR. 

 

Specifikacija lastnikov Struktura Vrednost 

OBČINA IZOLA  100% 795.327 

  
 

II. Kapitalske rezerve (722.332 EUR) 

 
Splošni prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala znaša 722.332 EUR in je posledica 
obračunane revalorizacije osnovnega kapitala do 2001.  
 
III. Rezerve iz dobička (16.189 EUR) 
 
Rezerve iz dobička vključujejo obvezno oblikovanje 5% zakonskih rezerv. Družba je v letu 
2015 oblikovala obvezne rezerve od čistega dobička poslovnega leta v višini 2.929 EUR, kar 
predstavlja 5% dobička. 
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IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta (55.647 EUR) 
 
Čisti dobiček poslovnega leta znaša 58.576 EUR. Od tega je družba oblikovala obvezne 
zakonske rezerve v višini 5 %.  
 
Bilančni dobiček leta 2015 znaša 117.809 EUR. 
 
 
 
B. REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (325.951 EUR) 
 
1. Rezervacije (293.723 EUR) 
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in 
se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih 
velikost je mogoče zanesljivo oceniti. 
 
Družba ima konec leta 2015 oblikovane dolgoročne rezervacije v višini 293.723 EUR iz 
naslova: 
 

- Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 129.986 EUR 
- Odškodninska tožba Klemenčič v višini 163.737 EUR 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Stanje rezervacij 1.1. 292.205 271.750 

Oblikovanje rezervacij (odhodki)  65.721 5.291 

Aktuarski dobički/izgube, obresti (41.492) 26.169 

Uskladitev za nazaj  (5.973) 3.386 

Izplačila v letu  (16.738) (14.391) 

Skupaj rezervacije in pasivne ČR 293.723 292.205 

 
Družba Simam d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj, ki jo zastopa pooblaščeni aktuar Mirko 
Prelog, je v letu 2015 izvedla izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Pri 
izračunu so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

 diskontna stopnja: 1,60% 

 povprečna fluktuacija: 5,5% 

 rast plač: 0,5%.  
 
Pri izračunu rezervacij za dolgoročne zaslužke je bila uporabljena metoda predvidene 
pomembnosti enot (PUCM metoda). 
 
Metoda obravnava vsako obdobje službovanja kot takšno, ki povečuje dodatno enoto pravice 
zaslužkov in pri ugotavljanju končne obveze meri vsako enoto posebej. V modelu izračuna so 
bile uporabljene aktuarske predpostavke in sicer: 
 

- Demografske predpostavke  (umrljivost, stopnja fluktuacije zaposlencev) 
- Finančne predpostavke (inflacija, krivulja obrestnih mer (donosnost obveznic), 

diskontna mera in prihodnja raven plač v podjetju in RS. 
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3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (32.229 EUR) 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v 
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Med dolgoročno odložene prihodke 
se uvrščajo tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma 
za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije teh 
sredstev oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke. 
 
Družba je v letu 2010 in 2012 oblikovala dolgoročne pasivne časovne razmejitve za vsa 
petletna, vnaprejšnja plačila komercialnih privezov. Stanje vnaprejšnjih plačil na dan 
31.12.2015 znaša 25.204 EUR, in se bodo v petletnem obdobju prenesla med prihodke. 
 
Družba ima v letu 2015 prejeta predčasna plačila za najemnino grobov in odvoz smeti v višini 
1.392 EUR ter prejeta plačila v obilki državne podpore za zaposlovanje invalidov v višini 1.898 
EUR. 

 
 
C. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (65.873 EUR) 
 
Dolgoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je 
treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni 
dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba 
najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati. 
 
Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z 
denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove. Poslovni dolgovi se pojavljajo, ker dobavitelji 
vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvajanju in opravljanju storitev. 
 
 
Za dolgoročne finančne obveznosti niso bili dani instrumenti zavarovanja, razen bianco 
menice. 
 
Med dolgoročne obveznosti do leasingodajalca so izkazani zneski, ki zapadejo v obdobju 
daljšem od enega leta. Preostali zneski teh dolgov se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi. 

Na dan 31.12.2015 je imela družba dolgoročne obveznosti iz finančnega najema v višini 
65.873 EUR.  V letu 2014 je družba nabavila kanalizacijsko vozilo. 

Skladno z Anuitetnim načrtom, ki je priloga k Pogodbi o finančnem leasingu št.: 0008285, 
zadnji obrok zapade v plačilo 26.06.2019. Družba, glede na navedeno, nima obveznosti z 
rokom zapadlosti, ki je daljši od 5 let.  

 

 

Č. KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI (2.050.294 EUR) 
 

Kot kratkoročno poslovne obveznosti obravnava družba obveznosti do dobaviteljev za obratna 
in osnovna sredstva, obveznosti do državnih institucij, obveznosti do delavcev in druge 
obveznosti, kot so kratkoročna posojila bank. 
 
Za kratkoročne finančne in poslovne obveznosti niso bili dani instrumenti zavarovanja, razen 
bianco menice.  
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II. Kratkoročne finančne obveznosti do bank in leasingodajalcev  (692.298 EUR) 
 
Kratkoročni finančni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev. 

Za najem kratkoročnih kreditov ni bila dana hipoteka na nepremičnino, ampak instrumenti 
zavarovanja z bianco menicami.  

Na dan 31.12.2015 je imela družba naslednje kratkoročne finančne obveznosti do bank:  

 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO BANK 

 v EUR 

 Stanje 
31.12.2015 

Stanje 
31.12.2014 

1. Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi 662.000 815.500 

Skupaj 662.000 815.500 

 
 

 POGODBA OBRESTNA 
MERA 

STANJE 
31.12.2015 

ZAPADLOST 

Naziv     

Banka d.d. Koper 301-0006180880 6M + 6,0% 0 12.02.2016 

Hypo Alpe Adria b. Dod. št.3 56610128 3,9% 308.000 17.12.2016 

Hypo Alpe Adria b. Dod. št.3 56609657 4,8% 204.000 16.05.2016 

Unicredit bank d.d Dod. št.6 835/2010 6M + 3,9% 150.000 03.05.2016 

SKUPAJ   662.000  

 
Kratkoročni kredit v višini 528.000 je bil najet namensko za pokrivanje odškodninskih 
zahtevkov v zvezi s svetilnikom, pri čemer je družba poravnala glavnico v višini 220.000 EUR. 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO LEASINGODAJALCEV 

v EUR 

 Stanje 
31.12.2015 

Stanje 
31.12.2014 

1. Kratkoročna finančna obveznost do leasingodajalcev 30.298 34.274 

 
 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1.357.976 EUR) 
 

v EUR 

  Stanje 
31.12.2015 

Stanje 
31.12.2014 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 674.890 769.092 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 546 11.221 

3. Kratkor. obveznosti  za prejete predujme in varščine 12.058 10.391 

4. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 1.842 1.063 

5. Kratkoročne obveznosti  do zaposlenih 169.545 176.028 

6. Kratkor. obveznosti do države in drugih inštitucij 31.789 192.118 

7. Druge kratkoročne obveznosti 467.306 458.713 

Skupaj  1.357.976 1.618.626 

 

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Za 
kratkoročne dolgove niso bili dani instrumenti zavarovanja.  

 



99 
 

Največji dobavitelji po prometu        
v EUR 

 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti so specificirane v obrazcu priloga k bilanci stanja na 
dan 31.12.2015 in sicer obveznosti za plače in druge prejemke delavcev izplačane v januarju 
2016 za december, republiška taksa za onesnaževanje okolja, republiška taksa za odvajanje 
odpadnih voda, obveznosti iz finančnega najema in obveznost do Občine Izola za pokrito 
amortizacijo sredstev v upravljanju. 

          v EUR 

 Zapadlost na dan 
31.12.2015 

Nad  30 dni nad 360 dni 

Kratkoročne obveznosti do dob. 126.133 83.623 0 

 
Zapadla obveznost nad 30 dni v višini 63.466 EUR predstavlja obveznost v zvezi s stroški 
čiščenja odpadnih voda. Zapadla obveznost nad 30 dni v višini 20.157 EUR predstavlja 
obveznost v zvezi z barvanjem prometne signalizacije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobavitelji Promet v letu Stanje 31.12. 

KOMUNALA KOPER D.O.O 756.979 178.324 

OBČINA IZOLA 665.362 82.430 

SAUBERMACHER D.O.O. MURSKA SOBOTA 574.972 75.465 

MEJZINOLLI FEHMI S.P. IZOLA 550.309 45.879 

RIŽANSKI VODOVOD D.O.O. KOPER 148.151 10.774 

OMV SLOVENIJA D.O.O. 94.521 6.534 

TRGO ABC D.O.O. KOPER 70.991 34.236 

ADRIATIC SLOVENICA D.D. KOPER 62.668 5.461 

OZON D.O.O. KOPER 56.865 20.690 

POŠTA SLOVENIJE 39.895 1.283 

ROKAVA D.O.O. DEKANI 38.454 5.292 

GRADNJE POLAK GABRIJEL POLAK S.P. 37.905 30.321 

MANTA D.O.O. 37.350 3.273 

KUHN TRGOVINA IN POSREDOVANJE D.O.O.  36.168 0 

PEČARIČ DENIS S.P. 34.295 12.863 

FINALI OBALA D.O.O. 34.257 9.115 

CPK D.D. 33.026 4.080 

SKAT D.O.O. IZOLA 29.167 10.148 

ŽALE D.O.O. 26.546 1.834 

ELEKTRO PRIMORSKA D.D. 25.878 1.916 

BRČINA PLUS D.O.O. 21.190 1.928 
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D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (390.956 EUR) 
 
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo 
ocenjena. 
 
Končno stanje kratkoročno pasivnih časovnih razmejitev v letu 2015 vsebuje naslednje 
postavke: 

- vodno povračilo za leto 2010 v višini 37.000 EUR 
- vodno povračilo za leto 2010 razlika v višini 162.399 EUR 
- vodno povračilo za leto 2011 v višini 145.435 EUR 
- 50% ustvarjenega prometa na parkirišču Argolina 1.689 EUR 
- najemnina za izvajanje GJS na pokopališču 17.000 EUR 
- strošek začasno neodpeljanih mešanih komunalnih odpadkov 27.433 EUR 

 
V letu 2015 je družba razknjižila oblikovane kratkoročne pasivne časovne razmejitve za 50%  
plačila parkirnine na parkirišču pod Belvederjem v višini 1.637 EUR, vračunano najemnino za 
CZPGO v višini 9.648 EUR, najemnino za izvajanje GJS odlagališča nenevarnih odpadkov  v 
višini 25.105 ter vračunan strošek obdelave pripeljanih gradbenih odpadkov. Po SRS 12.14 se 
odpravijo rezervacije, ko ni več potrebe po njih. 
 
V letu 2015 je družba oblikovala kratkoročno vnaprej vračunane stroške za stroške začasno 
neodpeljanih mešanic komunalnih odpadkov v višini 27.433 EUR.  
 
Izvenbilančna evidenca 
 
Družba vodi izvenbilančno evidenco zaloge blaga na konsignaciji v pokopališki dejavnosti. Na 
dan 31.12.2015 ima družba za 15.231 EUR blaga na konsignaciji. Družba izvenbilančno vodi 
tudi zavarovanja kreditov in leasing pogodb in sicer z bianco menicami v višini 956.404 EUR. 
Skupaj družba izkazuje izvenbilančno evidenco v višini 971.635 EUR. 
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3.3.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Družba 
izkazuje poslovni izid po različici I. 
 
Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali 
bremenijo družbo. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane realizacije 
(upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). 
 
 
PRIHODKI  
 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej 
pripoznavajo hkrati. 
 
Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 
storitev), ker se šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja. 
 
Razčlenitev posameznih vrst prihodkov:  
 
Prihodki od prodaje so sestavljeni iz prihodkov prodaje storitev kupcem in prihodkov od 
usredstvenih lastnih učinkov, v dobro kontov prihodkov so prikazani v neto vrednosti. 
 
 
1. Čisti prihodki od prodaje (6.406.032 EUR) 

 v EUR 

Analitični 
konto 

Naziv Leto 2015 Leto 2014 Indeks15/14 

760 Prihodki od prodaje domači trg 6.406.224 6.879.956 93 

761 Prihodki od prodaje tuji trg 0 19.232 0 

 
 
2. Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (24.808 EUR) 

 v EUR 

Analitični konto Naziv Leto 2015 Leto 2014 Indeks15/14 

769 Prevrednotovalni poslovni prihodki 24.808 62.020 40 

 
 
7. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (2.652 EUR) 

 v EUR 

Analitični 
konto 

Naziv Leto 2015 Leto 2014 Indeks 
15/14 

777 Prihodki od obresti 2.652 63.343 4 

 
 
10. Drugi prihodki (231.316 EUR)  

v EUR 

Analitični konto Naziv Leto 2015 
 

Leto 2014 Indeks 
15/14 

786,788,789 Drugi  prihodki 231.345 46.003 502 
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Drugi prihodki so v večji meri posledica odpisa zastaranih obveznosti iz naslova Republiške 
takse za onesnaževanje voda in okolja. Celoten odpis znaša 176.427 EUR. Preostali znesek 
pa sestavljajo prejete odškodnine od zavarovalnic in nagrade za zaposlovanje invalidov. 
 
 
ODHODKI  
 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj 
sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer zaradi 
zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. 
 
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni 
odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. 
 
3. Stroški blaga, materiala in storitev (3.881.252) 
 
Stroški materiala se vrednotijo po FIFO metodi. 

Kot stroški investicijskega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju 
infrastrukturnih objektov, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh 
objektov oziroma do podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta. 

 

Stroški materiala (435.391 EUR)  
v EUR 

 2015 2014 

1.  Stroški materiala - surovine, kupljeni polizdelki, 
vgradni deli  

209.678 186.227 

2.  Stroški pomožnega materiala in drobni inventar 28.674 25.776 

3.  Stroški energije 124.817 130.863 

4.  Stroški nadomestnih delov in materiala za 
vzdrževanje  

24.229 21.853 

5.  Odpis drobnega materiala in embalaže 0 0 

6.  Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja 
zaradi ugotovljenih popisnih razlik 

0 73 

7.  Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 10.182 10.015 

8.  Drugi stroški materiala 37.811 30.192 

9.  Uskladitev stroškov materiala zaradi končnega 
obračuna zalog materiala 

0 0 

Skupaj 435.391 404.999 

 
 
Stroški storitev (3.445.861 EUR) 

 v EUR 

 2015 2014 

1.  Stroški storitev pri izdelavi proizvodov   

2.  Stroški transportnih storitev 81.126 83.364 

3.  Stroški storitev vzdrževanja opred.osnovnih sredstev 21.134 19.457 

4.  Najemnine 543.994 540.685 

-  najemnine 39.447 27.291 

- Najemnina komunalne infrastrukture 279.423 283.269 

- Najemnina parkirišč 132.000 132.000 

- Uporabnina petih plavajočih pomolov 48.000 36.000 

- Najemnina bencinski servis 10.371 10.371 

- Najemnina CZPGO in ZC 34.753 34.753 

- Najemnina pokopališč4 0 17.000 

5.  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 748 291 
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6.  Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev  23.466 23.734 

7.  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 36.746 40.652 

8.  Zavarovalne premije 60.702 64.189 

9.  Stroški sejmov, reklame in reprezentance,  8.922 9.076 

10. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti , skupaj z 
dajatvami, ki bremenijo podjetje (pogodbe o delu, avtor.pog. 
sejnine,...) 

24.170 23.824 

11. Stroški drugih storitev 2.644.853 2.877.480 

Skupaj 3.445.861 3.682.752 

 
 
4. Stroški dela (2.100.994 EUR) 
 
Komunala Izola je podpisnik kolektivne pogodbe za gospodarske javne službe na področju 
komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva. V skladu z določbami te kolektivne pogodbe 
in svojimi splošnimi akti je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni razred ter 
ovrednoteno z osnovno plačo delavca, v katero je zajeta izhodiščna plača tarifnega razreda z 
ustreznimi dodatki na delovno mesto. Družba je 27.9.2006 podpisala Podjetniško kolektivno 
pogodbo s sindikatom javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. 
 
Družba je v letu 2015 obračunala 1.514.059 EUR bruto plač in nadomestil plač, stroški 
socialnih in pokojninskih zavarovanj so znašali 314.723 EUR, drugi stroški dela pa 
272.212 EUR. 
 
Znesek drugih stroškov dela sestoji iz naslednjih postavk 

 v EUR 

  2015 2014 Indeks 
15/14 

Regres za letni dopust 61.413 61.093 100 

Prevoz na delo in z dela 75.308 78.849 95 

Prehrana med delom 67.207 67.751 99 

Jubilejne nag., odpravnine, solid. pomoč,kilomet. 4.389 4.713 93 

Rezervacije za odpravnine 54.841 4.239 1293 

Rezervacije za jubilejne nagrade 9.054 6.226 145 

Skupaj 272.212 222.871 122 

 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2015 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna 
izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o 
zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja. 
 
5. Odpisi vrednosti (475.109 EUR) 

Med odpise vrednosti spadajo: 

 amortizacija  

 prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih in 

 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih. 
 
Po 62. členu Zakona o gospodarskih družbah pravna oseba samostojno določa letne 
amortizacijske stopnje. 17. člen Zakona o davku od dobička pravnih oseb pa opredeljuje 
najvišje dovoljene letne amortizacijske stopnje po posameznih skupinah. 

 
Po SRS 13 mora družba v okviru celotne dobe koristnosti posameznega osnovnega sredstva 
nadomestiti njegovo nabavno vrednost oziroma njen amortizacijski del v breme učinkov 
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uporabe osnovnega sredstva kot amortizacijo. Družba je določila dobo koristnosti 
posameznega osnovnega sredstva in na podlagi dobe koristnosti je nato določila 
posameznemu osnovnemu sredstvu letno amortizacijsko stopnjo. Amortizacija je obračunana 
v skladu z opredeljeno življenjsko dobo sredstev. Za amortiziranje osnovnih sredstev 
uporablja družba na podlagi opredeljene dobe koristnosti enakomerno časovno amortiziranje. 
 
 
Amortizacija (236.014 EUR) 
 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih 
sredstev so prikazani pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za 
amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.  
 
Osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 
posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče:  
 

Skupina osnovnih sredstev Najvišje amortizacijske stopnja  

Gradbeni objekti      3%  

Deponija od 2% do 3% 

Oprema   od 12,5 % do 20% 

Tovorna vozila in gradbena mehanizacija od 12,5 % do 20% 

Transportna oprema in osebni avtomobili  od 12,5 % do 20% 

Računalniška oprema 50% 

Drobni inventar  od 12,5 % do 20%  

Druga vlaganja 10% 

 
 
Amortizacija osnovnih sredstev (236.014 EUR) 
 
V letu 2015 je bila obračunana amortizacija pri sredstvih v naslednjih zneskih: 

 v EUR 

  Amortizacija v letu 2015 Amortizacija v letu 2014 

Neopredmetena.dolg. sredstva 6.433 6.874 

Gradbeni objekti 23.926 23.927 

Oprema  184.576 180.299 

Drobni inventar  21.079 22.118 

Skupaj 236.014 233.218 

 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 
 

Družba je med letom odpisala opredmetena osnovna sredstva in jih knjižila v 
prevrednotovalne odhodke iz tega naslova v višini 177.355 EUR.  
 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
 
Družba je v letu 2015 ugotovila, da je poplačilo terjatev postalo dvomljivo in je terjatve v 
vrednosti 61.740 EUR izkazala na posebnem kontu – prevrednotovalnem poslovnem odhodku 
pri obratnih sredstvih in izstavljeni dobropisi za pretekla leta.  
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6. Drugi poslovni odhodki (58.010 EUR) 
 v EUR 

Analitični 
konto 

Naziv Leto Leto Indeks 

2015 2014 15/14 

449 Rezervacije 0  0 - 

480 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 20 18 111 

489 Ostali stroški 57.990 76.144 76 

  Skupaj 58.010 76.162 76 

 
 
8. in 9. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (50.727) 

v EUR 

Analitični 
konto 

Naziv Leto 
2015 

Leto 
 2014 

Indeks 
15/14 

740 Odhodki za obresti 50.727 111.214 45 

 
Finančni odhodki znašajo  50.727 EUR od tega 38.030 EUR predstavljajo finančne odhodke iz 
finančnih obveznosti, znesek 12.697 EUR predstavljajo finančni odhodki iz drugih finančnih in 
poslovnih obveznosti. 
 
 
11. Drugi odhodki (41.634 EUR) 

 v EUR 

Analitični 
konto 

Naziv Leto 
2015 

Leto 
 2014 

Indeks 
15/14 

75 Drugi finančni odhodki in ostali odhodki 41.634 365.913 11 

 
 
13. Čisti poslovni izid  

v EUR 

Poslovni izid v EUR 58.576

Poslovni izid z upoštevanjem cen življenjskih potrebščin (99,5) 66.564

 

3.3.4. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

POJASNILA K IZKAZU DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 
Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane 
v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. 
 
Drugi vseobsegajoči donos znaša 97.139 EUR. Pomembna sestavina izračuna je aktuarski 
dobiček. Aktuarski dobiček ali izguba nastane zaradi spremenjenih predpostavk, ki se 
uporabljajo v izračunu rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. Pri obračunu rezervacij je 
pooblaščeni aktuar družba Simam d.o.o., za letošnje leto ugotovila naslednje: 
 
Izračun na osnovi lanskih predpostavk, ki so bile lani uporabljene v lanskem obračunu je dal 
naslednji rezultat: 
 
ODPRAVNINE:               144.863,59 EUR 
JUBILEJNE NAGRADE:   25.707,77 EUR 
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Izračun na osnovi letošnjih predpostavk, ki so bile letos uporabljene v letošnjem obračunu je 
dal naslednji rezultat: 
 
ODPRAVNINE :             103.371,38 EUR 
JUBILEJNE NAGRADE:  26.614,20 EUR 
 
Pri odpravninah je ugotovljen dobiček v višini:           41.492,21 EUR 
Pri jubilejnih nagradah je ugotovljena izguba v višini:     906,43 EUR 
 
 

3.3.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV 

POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV 

 
Izkaz denarnih tokov a je družba izdelala po različici II, kar pomeni, da je bila uporabljena 
posredna metoda izdelave izkaza. Podatke smo zajemali iz računovodskih izkazov.  
 
Družba je ustvarila pozitivni denarni tok pri poslovanju v višini 369.165, negativni denarni tok 
pri naložbenju v višini 79.148 EUR in negativni denarni tok pri financiranju v višini 238.701 
EUR, tako da je skupni denarni izid v letu 2015 bil pozitiven v višini 51.315 EUR. 
 

3.3.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA 

 
Osnovni kapital 
 
Osnovni kapital družbe je izkazan v višini 795.327 EUR in se v letu 2015 ni spreminjal. 
 
Kapitalske rezerve 
 
Družba ima oblikovane kapitalske rezerve v višini 722.332 EUR, ki se nanašajo na splošni 
prevrednotovalni popravek kapitala. 
 
Zakonske rezerve 
 
Družba je v letu 2015 oblikovala zakonske rezerve v višini 5% ustvarjenega dobička v znesku 
2.929 EUR. 
 
Preneseni čisti dobiček 
 
Preneseni čisti dobiček je na dan 31.12.2015 izkazan v višini 62.162 EUR.  
 
Čisti poslovni izid 
 
Družba je leto 2015 zaključila z dobičkom v višini 58.576 EUR, od katerega je oblikovala 
zakonske rezerve v višini 5 % oz. 2.929 EUR. 
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3.3.6 KAZALNIKI DRUŽBE 
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3.3.7 DRUGA RAZKRITJA 

 

Skupine oseb po SRS: člani nadzornega sveta, direktor in notranji zaposleni. Uprava družbe 
je individualna, predstavlja jo direktor družbe. 

  
Nadzorni svet šteje šest članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti. 
 
Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejeli v 
poslovnem letu skupine oseb po ZGD oziroma razkritje zaslužkov: 

 v EUR 

SKUPINE OSEB Znesek prejemkov 2015 Znesek prejemkov 2014 

Direktor (bruto) 65.164 67.756 

Člani nadzornega sveta (bruto) 9.997 5.600 

 

Družba v letu 2015 ni odobrila nobenih predujmov ali posojil ter poroštev za obveznosti teh 
oseb. Družba ne izkazuje nobenih poslovnih terjatev do članov uprave, prav tako nima 
nobenih dolgoročnih in kratkoročnih dolgov do te skupine oseb. 

 

Stroški revizorjev v letu 2015 so znašali v znesku 5.600 EUR brez potnih stroškov in dodatnih 
stroškov. 

 
 
 


