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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
  OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 
  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
  6310 Izola – Isola 
  Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 

E-mail: posta.oizola@izola.si 
Web: http://www.izola.si/ 

 

Številka: 032-2/2017 
Datum:   23.3.2017 

 
ZAPISNIK 

17. redne seje Občinskega sveta, ki je bila dne 23. marca  2017 ob 16.00 uri  
v sejni dvorani Občinskega sveta na Kristanovem trgu 1.  

 
Sejo je vodil župan mag. Igor Kolenc. 
 
Župan je ugotovil, da je na podlagi 3. odstavka 30. člena Poslovnika Občinski svet sklepčen.  
 
Pri ugotavljanju sklepčnosti je bilo prisotnih 17. članov Občinskega sveta (OS7-17R-1).  
 
Seznam prisotnih je v mapi gradiva 17. redne seje Občinskega sveta. 
 
Na seji so bili prisotni še: 
- mag. Marko Unterlechner, direktor OU; 
- Kristina Zelić, vodja UDD; 
- Tomaž Umek, vodja UGDIKR; 
- Polonca Skendžič, vodja kabineta župana; 
- Bojan Medica, Višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve; 
- Luca Stančič Kodarin, publicist; 
- Vesna Rebec, vodja SATP; 
- Alen Grbec, vodja SIIP; 
- Marko Erzetič, programer aplikacij; 
- mag. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo; 
- Boštjan Mljač, vodja projekta – energetik. 
- Jelena Dudine, strokovni sodelavec VI. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu in obvestil, da bodo na predlog 
Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo in finance obravnavali Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Livade Izola in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola po rednem postopku. 
 
Župan je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlagal razširitev 
dnevnega reda z novo  16. e) podtočko z naslovom: 
»Predlog imenovanja predstavnika občine v Svet javnega zavoda Dom upokojencev Izola« 
 
Župan je dal na glasovanje sledeči predlog 
 
Predlog je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 19 jih je 
glasovalo za, nihče proti (OS7-17R-2). 
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Ker ni bilo drugih predlogov za razširitev oz. umik točke dnevnega reda, je župan dal na glasovanje 
predlog : 
 
 

d n e v n e g a   r e d a: 
 
 
1. Potrditev zapisnikov: 

a) 16. redne seje Občinskega sveta, 
b) 4. izredne seje Občinskega sveta; 

 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola, prva obravnava;  
 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, prva obravnava;  
 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola, 
prva obravnava; 

 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola, druga obravnava; 
 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjižnica Izola, druga obravnava; 
 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  »Center  

za  kulturo,  šport  in  prireditve  Izola«, druga obravnava;  
 
8. Predlog letnega program športa v Občini Izola za leto 2017; 
 
9. Predlog soglasja k zadolževanju Osnovne šole Vojke Šmuc; 
 
10. Ukinitev javnega dobra: 

a) na delu nepremičnine s parc. št. 2840 k.o. Izola, 
b) na nepremičnini s parc. št. 3793/5, k.o. Izola; 

 
11. Odločanje o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem: 

a) prodaja nepremičnine s parc. št. 677/1 k.o. Izola,  
b) prodaja dela nepremičnine s parc. št. 2840 k.o. Izola,   
c) prodaja nepremičnin s parc. št. 2947/4, 2947/5, 2947/18 in 2959/11, vse k.o. Cetore 

  (prodaje Šared), 
d) prodaja nepremičnin s parc. št. 3708/8 in 3793/5, obe k.o. Izola, 
e) prodaja nepremičnine s parc. št. 2952/1 k.o. Cetore, 
f) pridobivanje 99/100 deleža objekta Drevored 1. maja 9, parc. št. 1644/2 k.o. Izola, 
g) pridobivanje nepremičnin na trasah javnih površin po OPPN Šared, 
h) pridobivanje nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest; 

 
12. Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 

koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017; 
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13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na 
območju Občine Izola, prva obravnava; 

 
14. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Izola; 
 
15. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v 

Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; 
 
16. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

a) razrešitev predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Vrtec Mavrica Izola in imenovanje nadomestnega predstavnika; 

b) imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet javnega zavoda za lekarniško dejavnost 
Obalne lekarne Koper, 

c) imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Krajinski park 
Strunjan; 

d) razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Center za kulturo 
šport in prireditve Izola; 

e) predlog imenovanja predstavnika občine v Svet javnega zavoda Dom upokojencev 
Izola; 

 
17. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje. 
 
Gornji dnevni red je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 19 
jih je glasovalo za, nihče proti (OS7-17R-3). 

 
Ad 1 

 
a)  Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta, 

 
Župan je odprl razpravo o zapisniku. 
 
Glede na to, da ni bilo prijavljenih razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje 
potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta. 
 
Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta je bil potrjen. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se 
jih je 19 opredelilo, 19 jih je glasovalo za, nihče proti (OS7-17R-4).  
 

 
b) Potrditev zapisnika 4. Izredne seje Občinskega sveta. 

 
 
Župan je odprl razpravo o zapisniku. 
 
Glede na to, da ni bilo prijavljenih razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje 
potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta. 
 
Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta je bil potrjen. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta 
se jih je 18 opredelilo, 18  jih je glasovalo za, nihče proti (OS7-17R-5).  
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Ad 2 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola, prva obravnava;  
 
 
Ga. Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti in mag. Vida Žurga, preizkušena državna 
notranja revizorka z Inštituta za javno finančno pravo sta podali obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj je  podala obrazložitev. 
 
// Seje se je udeležila Zvonka Radojević, direktorica CKŠP  ob 16.20 uri // 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Igor Franca, Vida Žurga, Breda Pečan, Gašper Čehovin, Branko 
Simonovič, Bogdan Gerk, Kristina Zelić, Vlado Marić in Manca Vadnjal. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje sledeč: 
       
 

1. S  K  L  E  P 
 

  1.  
 
Občinski svet Občine Izola sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola  v prvi 
obravnavi. 

  2.  
 
Predlog odloka iz prve točke se posreduje v 30-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. 
 
V času obravnave lahko predlagatelji (vsak svetnik, župan in delovna telesa občinskega sveta) 
podajo pisna stališča in pripombe.  

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22 jih je 
glasovalo za, nihče proti  (OS7-17R-6). 
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Ad 3 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, prva obravnava; 
 
Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti je podala obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj je  podala obrazložitev. 
 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje sledeč: 
 
 

2.  S  K  L  E  P 
 

  1.  
 

Občinski svet Občine Izola sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola v prvi 
obravnavi. 

  2.  
 

Predlog odloka iz prve točke se posreduje v 30-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. 
 
V času obravnave lahko predlagatelji (vsak svetnik, župan in delovna telesa občinskega sveta) 
podajo pisna stališča in pripombe.  

3. 
 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22 jih je 
glasovalo za, nihče proti  (OS7-17R-7). 

 
Ad4 

 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola, 
prva obravnava; 
 
Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti je podala obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
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Točko je obravnaval odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj je  podala obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
V razpravi so  sodelovali: Vlado Marič, Felice Žiža, Vida Žurga in Breda Pečan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje sledeč: 
 
     

3. S  K  L  E  P 
 

  1.  
 
Občinski svet Občine Izola sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare »Dante Alighieri« 
Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri«  v prvi obravnavi. 
 

  2.  
 

Predlog odloka iz prve točke se posreduje v 30-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. 
 
V času obravnave lahko predlagatelji (vsak svetnik, župan in delovna telesa občinskega sveta) 
podajo pisna stališča in pripombe.  
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 21 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 21 opredelilo, 21  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-8). 

 
Ad5 

 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola, druga obravnava; 
 
Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti je podala obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj, predsednica odbora, je podala poročilo. 
 
Točko je obravnavala Statutarna pravna – komisija. 
Breda Pečan, predsednica komisije, je podala poročilo. 
 
Župan je svetnike pozval k predložitvi amandmajev. S starani svetnikov ni bil vložen noben 
amandma. 
Župan je odprl splošno razpravo o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola. Ker ni bilo 
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razpravljavcev je razpravo zaključil ter v skladu z 113. členom Poslovnika odprl razpravo o 
amandmajih in opozoril svetnike, da bodo amandmaji sproti dani na glasovanje, nato pa bodo 
glasovali še odlok v celoti. 
 
Župan je odprl splošno razpravo o odloku v drugi obravnavi. Ker ni  bilo razpravljavcev, je župan 
splošno razpravo o odloku zaključil. 
 
Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 1- amandmaju župana. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje sledeči amandma št.1: 
 
       

Amandma župana k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola: 

 
 

- Besedilo 3. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
Besedilo 2. odstavka 16. člena odloka se dopolni in spremeni tako, da se po novem glasi:  
(2) Župan izvaja naslednje ustanoviteljske pravice: 
- daje soglasje k uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest in predhodno soglasje k prijavi prostih delovnih 
mest v vrtcu,  
- določa cene programov predšolske vzgoje v vrtcu, 
- daje soglasje k oddaji prostorov zavodov za dejavnosti, ki niso vezane na vzgojo in 
izobraževanje otrok, 
-  daje soglasje k ceniku za oddajanje prostorov iz prejšnje alineje v najem, 
- daje soglasje k ceniku za prodajo blaga in storitev (malice/kosila za zaposlene in zunanje 
uporabnike), 
- daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in 
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del.  
 

- Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
(2) O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še 
neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj (občinski svet) na predlog 
ravnatelja in sveta zavoda. 
 

- Tretji odstavek 4. člena se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
 (3) Ustanovitelj lahko sprejme odločitev, da je potrebno presežek prihodkov nad odhodki 
vplačati v proračun ustanovitelja. Ta sredstva se namensko uporabijo kot vir financiranja za 
opravljanje in razvoj dejavnosti vrtca.  
 

- Peti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
(5) Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se 
upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov skladno z 28. a členom Zakona o vrtcih. 
 
Amandma je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-9). 
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Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 2 k drugemu odstavku 4. člena Odloka – Statutarno 
pravne komisije.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je župan zaključil razpravo o amandmaju št. 2- Statutarno pravne 
komisije. Povedal je, da se z amandmajem Statutarno pravne komisije strinja.  
 
Župan je dal na glasovanje: 
 

Amandma št. 2 -  
k drugemu odstavku 4. člena Odloka 

 
Besedilo drugega odstavka 4. člena predloga odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
 
» (2) O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še 
neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki odloča organ ustanovitelja (občinski svet) na 
predlog ravnatelja.« 
 
Amandma je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-10). 
 
Po končanih glasovanjih o amandmajih, je župan vprašal svetnike, ali bi kdo želel obrazložiti svoj 
glas. S strani svetnikov ni bila podana nobena obrazložitev glasu. 
 
Župan je dal na glasovanje: 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtec Mavrica Izola v drugi obravnavi s sprejetima amandmajema. 

 
Odlok je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 19  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-11). 
 
 
 
       Ad6 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 
knjižnica Izola, druga obravnava; 
 
Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti je podala obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj, predsednica odbora, je podala poročilo. 
 
Točko je obravnavala Statutarna pravna – komisija. 
Breda Pečan, predsednica komisije, je podala poročilo. 
 
Župan je odprl splošno razpravo o odloku v drugi obravnavi. Ker ni  bilo razpravljavcev, je župan 
splošno razpravo o odloku zaključil. 
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Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 1- amandmaju župana.  
Ker ni bilo razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje: 
 
 

Amandma župana k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestna knjižnica Izola: 

 
 

- Drugi odstavek 1. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
»O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še neporabljenih 
presežkov prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj (občinski svet) na predlog direktorja in sveta 
zavoda.« 
 

- Tretji odstavek 1. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
» Ustanovitelj lahko sprejme odločitev, da je potrebno presežek prihodkov nad odhodki vplačati v 
proračun ustanovitelja. Ta sredstva se namensko uporabijo kot vir financiranja za opravljanje in 
razvoj dejavnosti zavoda.« 
  

- Besedilo 2. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.  
 
Amandma je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-12). 
 
Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 2 k 1. členu predloga odloka – Statutarno pravne 
komisije.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je župan zaključil razpravo o amandmaju št. 2- Statutarno pravne 
komisije. Povedal je, da se z amandmajem Statutarno pravne komisije strinja.  
 
Župan je dal na glasovanje: 
 

Amandma št. 2 – 
k 1.  členu predloga odloka: 

 
 
1. Odstavke v 1. členu predloga odloka se številčno označi. 
 
2. Prvi odstavek 1. člena predloga odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
 
» (1) O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še 
neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki odloča organ ustanovitelja (občinski svet) na 
predlog direktorja« 
 
Amandma je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-13). 
 
Po končanih glasovanjih o amandmajih, je župan vprašal svetnike, ali bi kdo želel obrazložiti svoj 
glas. S strani svetnikov ni bila podana nobena obrazložitev glasu. 
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Župan je dal na glasovanje: 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica 

Izola v drugi  obravnavi s sprejetima amandmajema 
 

Odlok je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-14). 
 
       Ad7 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center 
za kulturo šport in prireditve izola; 
 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj, predsednica odbora, je podala poročilo. 
 
Točko je obravnavala Statutarna pravna – komisija. 
Breda Pečan, predsednica komisije, je podala poročilo. 
 
Župan je svetnike pozval k predložitvi amandmajev. S starani svetnikov ni bil vložen noben 
amandma. 
 
Župan je odprl splošno razpravo o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo šport in prireditve Izola«. Ker ni bilo razpravljavcev 
je župan razpravo zaključil. 
 
Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 1- amandmaju župana.  
Ker ni bilo več razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje: 
 
 

Amandma župana k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola«: 

 
 

- Drugi odstavek 1. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
 »O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še 
neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj (občinski svet) na predlog 
direktorja in sveta zavoda.« 
 

- Tretji odstavek 1. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
»Ustanovitelj lahko sprejme odločitev, da je potrebno presežek prihodkov nad odhodki vplačati v 
proračun ustanovitelja. Ta sredstva se namensko uporabijo kot vir financiranja za opravljanje in 
razvoj dejavnosti zavoda.« 
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- Besedilo 2. člena odloka se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
»Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.«  
 
 
Amandma je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-15). 
 
 
Župan je odprl razpravo o amandmaju št. 2 k drugemu odstavku 1. člena Odloka  – Statutarno 
pravne komisije.  
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je župan zaključil razpravo o amandmaju št. 2- Statutarno pravne 
komisije. Povedal je, da se z amandmajem Statutarno pravne komisije strinja.  
 
Župan je dal na glasovanje: 
 

Amandma št. 2 
k drugemu odstavku 1. člena Odloka 

 
Prvi odstavek 1. člena predloga odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
 
»O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter o razporeditvi preteklih še 
neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki odloča organ ustanovitelja (občinski svet) na 
predlog direktorja.« 
 
Amandma je bil sprejet. Od 21 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 21 opredelilo, 21  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-16). 
 
Po končanih glasovanjih o amandmajih, je Župan vprašal svetnike, ali bi kdo želel obrazložiti svoj 
glas. S strani svetnikov ni bila podana nobena obrazložitev glasu. 
 
Župan je dal na glasovanje: 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo 

šport in prireditve Izola 
 
 
Odlok je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-17). 
 
        Ad8 
 
Predlog letnega program športa v Občini Izola za leto 2017; 
 
Kristina Zelić, vodja Urada za družbene dejavnosti je podala uvodno besedo in predala besedo ga. 
Zvonki Radojevič - direktorica JZ CKŠP Izola, ki je podala vsebinsko obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj, predsednica odbora, je podala obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo.  



 12

 
V razpravi so sodelovali: Igor Franza, Gašper Čehovin, Danilo Markočič, Kristina Zelić, Bogdan 
Gerk in župan Igor Kolenc. 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

 
 

4. S  K  L  E  P 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Izola je obravnaval in sprejel Letni program športa v občini Izola za 
leto 2017. 
 

2. 
 

Letni program športa iz 1. točke sklepa je sestavni del tega sklepa. 
 
 

3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
 Sklep je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-18). 
 
 
 
        Ad9 
 
Predlog soglasja k zadolževanju Osnovne šole Vojke Šmuc; 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. 
Romina Kralj, predsednica odbora, je podala obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Vlado Marič, Gašper Čehovin, Igor Franca in 
Danilo Markočič. 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

5. S  K  L  E  P 
 

  1.  
 
Javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Vojke Šmuc Izola se poda soglasje k 
zadolževanju v višini 21.100,00 EUR. 
 
Soglasje velja do konca leta 2017. 
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 2.  
 
 
Ta sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 21 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 21 opredelilo, 21 jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-19). 
 
//sejo zapusti Kristina Zelić, ob 18.28 uri// 
        Ad10 
 
Ukinitev javnega dobra: 

a)  Na delu nepremičnine s parc. št. 2840 k.o. Izola: 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

6. S K L E P 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
na delu nepremičnine s parc. št. 2840 k.o. Izola 

 
 

1. 
 
Ukine se status javnega dobra na delu nepremičnine, s parc. št. 2840 k.o. Izola, z ID znakom 
2626-2840/0-0, ki bo po pravnomočnosti postopka o parcelaciji pridobil parc. št. 2840/2, in 
sicer v izmeri 64 m2. 

2. 
 

Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane last Občine Izola. 
 
 

3. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 18 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 18  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-20). 
 

b)  Na nepremičnine s parc. št.3793/5, k.o. Izola; 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 
 
 
 

7.   S K L E P 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

na nepremičnini s parc. št. 3973/5 k.o. Izola 
 
 

1. 
 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, s parc. št. 3973/5, k.o. Izola, po geodetskih  
podatkih, nepremičnina v izmeri 130 m2.  
 

2. 
 

Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane last Občine Izola. 
 

3. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 18 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 18  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-21). 
 
 
       Ad11 
 
Odločanje o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem: 
 

a) prodaja nepremičnine s parc. št. 677/1 k.o. Izola,  
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

8.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot prodajalko in Marjelo Krajcer Doimo, Via Pevaris 29, Codroipo, Italija, 
kot kupcem nepremičnine s parc. št. 677/1, k.o. Izola, z ID znakom 2626-677/1-0, v izmeri 45 
m2, ki se prodaja po ceni 5.400,00 EUR oz. 120,00 EUR/m2. 
 

2. 
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Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

4. 
Pravni posel mora biti sklenjen v 9 mesecih od sprejema tega sklepa.  
 
V primeru, da v tem času ne pride do sklenitve pravnega posla na strani kupca, se šteje, da je 
le-ta od svoje namere odstopil. 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 17 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 17 opredelilo, 17  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-22). 
 

b) Prodaja dela nepremičnine s parc.št. 2840 k.o. Izola: 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 

 
9.  S  K  L  E  P 

 
1. 

Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot prodajalko in Image studio, d. o. o., Obrtna ulica 2, Izola, kot kupcem 
nepremičnine s parc. št. 2840, k.o. Izola, z ID znakom 2626-2840/0-0, ki bo po pravnomočnosti 
postopka o parcelaciji pridobila parc. št. 2840/2, k.o. Izola, in sicer v izmeri 64 m2, ki se 
prodaja po ceni 8.640,00 EUR oz. 135,00 EUR/m2. 
 

2. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

4. 
Pravni posel mora biti sklenjen v 9 mesecih od sprejema tega sklepa.  
 
V primeru, da v tem času ne pride do sklenitve pravnega posla na strani kupca, se šteje, da je 
le-ta od svoje namere odstopil. 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
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Sklep je bil sprejet. Od 18 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 18  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-23). 
 
 
 

c) Prodaja nepremičnin s parc. št. 2947/4, 2947/5, 2947/18 in 2959/11, vse k.o. Cetore 
(prodaje Šared), 

 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

10.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje predlagani pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, 
Sončno nabrežje 8, Izola, kot prodajalko in najugodnejšim dražiteljem, kot kupcem za 
nepremičnine, kot sledi: 

• del nepremičnine s parc. št. 2947/3, k.o. Cetore, oz. z ID znakom 2715 2947/3, ki bo po 
pravnomočnosti geodetskega postopka o izvedbi parcelacije pridobil parcelno številko 
2947/18, k.o. Cetore, v izmeri 663 m2, za izklicno ceno 70.525,00 EUR, oziroma 106,37 
EUR/m2 (v ceni ni vštet DDV, ki ga plača kupec); 

• nepremičnina s parc. št. 2947/5, k.o. Cetore, oz. z ID znakom 2715 2947/5, v izmeri 595 
m2, za izklicno ceno 65.144,00 EUR, oziroma 109,48 EUR/m2 (v ceni ni vštet DDV, ki 
ga plača kupec); 

• nepremičnina s parc. št. 2947/4, k.o. Cetore, oz. z ID znakom 2715 2947/4, v izmeri 641 
m2, za izklicno ceno 67.658,00 EUR, oziroma 105,55 EUR/m2 (v ceni ni vštet DDV, ki 
ga plača kupec); 

• del nepremičnine s parc. št. 2959/6, k.o. Cetore, oz. z ID znakom 2715 2959/6, ki bo po 
pravnomočnosti geodetskega postopka o izvedbi parcelacije pridobil parcelno številko 
2959/11, k.o. Cetore, v izmeri 629 m2, za izklicno ceno 79.510,00 EUR, oziroma 126,40 
EUR/m2 (v ceni ni vštet DDV, ki ga plača kupec). 
 

2. 
Sredstva pridobljena s prodajo nepremičnin iz prvega člena tega sklepa bodo namenjena za 
ureditev komunalne infrastrukture območja na Šaredu, skladno z OPPN Šared. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

4. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

5. 
Pravni posel mora biti sklenjen v roku enega leta od dne 3.3.2017.  
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6. 

Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 17 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 17 opredelilo, 17  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-24). 
 

d) Prodaja nepremičnin s parc.št. 3708/8 in 3793/5, obe k.o. Izola: 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

11.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot prodajalko in Ivom Marcem, Na terasah 2, Izola, kot kupcem 
nepremičnine s parc. št. 3793/5, k.o. Izola, v izmeri 130 m2, in nepremičnine s parc. št. 3708/8, 
k.o. Izola, v izmeri 8 m2, ki se prodajata po ceni 12.544,00 EUR 

 
2. 

Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravna posla dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

4. 
Pravni posel mora biti sklenjen v roku enega leta od dne 4.3.2017.  
 
V primeru, da v tem času ne pride do sklenitve pravnega posla na strani kupca, se šteje, da je 
le-ta od svoje namere odstopil. 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 17 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 17 opredelilo, 17  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-25). 
 

e)  Prodaja nepremičninre s parc.št. 2952/1 k.o. Cetore: 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Ker ni bilo prijavljenih razpravljavcev je Župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 
 

12.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje predlagani pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, 
Sončno nabrežje 8, Izola kot prodajalko in najugodnejšim dražiteljem, kot kupcem 
nepremičnine s parc. št. 2952/1, k.o. Cetore, z ID znakom 2715 2952/1, v izmeri 651 m2, ki se 
prodaja za izklicno ceno 51.930,00 EUR oziroma 79,77 EUR/m2 (v ceni ni vštet DDV, ki ga 
plača kupec). 

2. 
Sredstva pridobljena s prodajo nepremičnin iz prvega člena tega sklepa bodo namenjena za 
ureditev komunalne infrastrukture območja na Šaredu, skladno z OPPN Šared. 

 
3. 

Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 

 
4. 

Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

5. 
Pravni posel mora biti sklenjen v roku enega leta od dne 5.3.2017.  
 

6. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 18 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 17 jih je 
glasovalo za in 1 je glasoval proti (OS7-17R-26). 
 

f) pridobivanje 99/100 deleža objekta Drevored 1. maja 9, parc. št. 1644/2 k.o. Izola, 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Alojz Zorko, župan Igor Kolenc in Jasna Istenič. 
 
Ker ni bilo več prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

13.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot pridobiteljem in Univerzo na Primorskem, Titov trg 4, Koper, kot 
odsvojiteljem solastnega deleža do 99/100 od celote nepremičnine s parc. št. 1644/2 k.o. Izola, 
v naravi objekt v izmeri 439 m2, ki se pridobi brezplačno v last in posest Občine Izola. 
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2. 

Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, da 
pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča župana občine Izola za podpis predmetnega pravnega 
posla. 

4. 
Pravni posel mora biti sklenjen v 9 mesecih od sprejema tega sklepa.  
 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
Sklep je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 19  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-27). 
 

g) Pridobivanje nepremičnin na terasah javnih površin po OPPN Šared: 
 
Tomaž Umek, vodja Urada za gospodarske dejavnosti investicije in komunalni razvoj, je podal 
obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Gašper Čehovin, Breda Pečan, Alojz Zorko, župan Igor Kolenc, Igor 
Franca in Edi Grbec. 
 
Ker ni bilo več prijavljenih razpravljavcev je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 

 
14.  S  K  L  E  P 

 
1. 

Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot kupcem oz. pridobiteljem in lastniki nepremičnin, ki so skladno z 
Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (Uradne 
objave, št. 23/14) opredeljene kot javne površine. 
 

2. 
Zemljišča za namen gradnje javne infrastrukture se odkupujejo skladno s sklepom, št. 478-
167/2016, ki ga je Občinski svet sprejel na seji, dne 27.10.2016. 
 
Višina kupnin oz. odškodnin pravnih poslov v letu 2017, ne sme presegati zneska, določenega 
v proračunu. 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in 
komunalni razvoj, da pravni posel dopolni z manjkajočimi podatki. 
 

4. 



 20

Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis pravnih poslov. 
 

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 15 opredelilo, 15 jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-28). 
 

h) Pridobivanje nepremičnin na trasah kategoriziranih občinskih cest: 
 
Tomaž Umek, vodja Urada za gospodarske dejavnosti investicije in komunalni razvoj, je podal 
obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljavcev, je župan dal na glasovanje sledeč: 
 

15.   S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola potrjuje pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola, kot kupcem oz. pridobiteljem in posameznimi lastniki nepremičnin, preko 
katerih skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola (Uradne objave, št. 
4/13 – uradno prečiščeno besedilo in 13/16) potekajo kategorizirane javne ceste in poti. 

 
2. 

Vrednost zemljišč, ki jih Ob čina Izola pridobiva za potrebe cest je določena s sklepom, št. 
478-167/2016, ki ga je Občinski svet sprejel na seji, dne 27.10.2016. 
 
Višina kupnin oz. odškodnin pravnih poslov v letu 2017 ne sme presegati zneska, določenega v 
proračunu za leto 2017 in načrtu razvojnih programov pod, št. OB040-15-0030. 
 

3. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Urad za upravljanje z občinskim premoženjem in Urad 
za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, da pravni posel dopolni z 
manjkajočimi podatki. 

4. 
Občinski svet Občine Izola pooblašča Župana Občine Izola za podpis pravnih poslov. 
  

5. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 22 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 22 opredelilo, 22  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-29). 
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        Ad12 
 
Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2017: 
 
Tomaž Umek, vodja Urada za gospodarske dejavnosti investicije in komunalni razvoj, je podal 
obrazložitev in besedo predal g. Boštjanu  Mljaču - vodja projektov – energetik. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. 
Dean Kocjančič, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Gašper Čehovin, Jasna Istenič, Tomaž Umek, 
Manca Vadnjal in Valdi  Morato. 
 
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeč: 
 

16.  S  K  L  E  P 
 

1. 
 

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih. 
 

2. 
 

Sklep velja takoj. 
 
 
Sklep je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 16 jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-30). 
 
 
        Ad13 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
na območju Občine Izola, prva obravnava; 
 
Tomaž Umek, vodja Urada za gospodarske dejavnosti investicije in komunalni razvoj, je podal 
obrazložitev. 
 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. 
g. Valdi Morato je podal poročilo. 
 
// sejo zapusti Edi Grbec, ob 19.27 uri // 
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Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljavcev je župan dal na glasovanje sledeč: 
 

17.  S  K  L  E  P 
 

1.  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
na območju Občine Izola v prvi obravnavi in se ga posreduje v 30-dnevno obravnavo članom 
Občinskega sveta. 

 
2.  

Občinska uprava naj po zaključku obravnave pripravi predlog odloka za drugo obravnavo, in 
sicer tako, da pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki bodo prispela v času 
obravnave. 
Tako pripravljen predlog odloka se posreduje v obravnavo in sprejem članom Občinskega 
sveta. 
 

  3. 
Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 19  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-31). 
 
        Ad14 
 
Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Izola; 
 
Bojan Medica, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve, je podal obrazložitev. 
 
Točko je obravnavala Statutarno-pravna komisija. 
Ga. Breda Pečan je podala poročilo. 
 
Župan obvesti člane sveta, da v skladu s 119. b členom poslovnika se UPB (ki so ga prejeli 
22.3.2017 po elektronski pošti in dobili dne 23.3.2017 na mizo) sprejme brez razprave, za to je dal 
na glasovanje: 
 

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Izola 

 
 
Odlok je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-32). 
 
        Ad15 
 
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v 
Občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek; 
 
Tomaž Umek, vodja Urada za gospodarske dejavnosti investicije in komunalni razvoj, je podal 
obrazložitev. 
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Točko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. 
g. Valdi Morato je podal poročilo. 
 
Točko je obravnavala Statutarno-pravna komisija. 
Ga. Breda Pečan je podala poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo o odloku v 1. obravnavi. 
 
Ker ni bilo razpravljavcev je župan  ugotovil, da ni bilo pripomb. Župan je  zaključil razpravo  in 
predlagal glasovanje o sprejemu odloka v 1. (prvi) obravnavi in dal na glasovanje: 
 

18.  S K L E P  
 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter 
varstvu pred hrupom v Občini Izola v prvi obravnavi. 
 
Sklep je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-33). 
 
Odlok v prvi obravnavi je bil sprejet .  
 
Župan je dal na glasovanje še: 
 

19.  S K L E P 
 
Občinski svet nadaljuje z drugo obravnavo predloga  Odloka o razveljavitvi Odloka o javnem 
redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola na isti seji po skrajšanem postopku. 
 
 
Sklep je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-34). 
 
Obravnava odloka po skrajšanem postopku je bila sprejeta. 
 
Župan je odprl razpravo o odloku v drugi obravnavi. 
 
Župan je vprašal svetnike, ali  želi kdo  priložiti kakšen amandma. Ker s strani svetnikov ni bilo 
priloženih nobenih amandmajev, je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje: 
 
Odlok o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru ter varstvu pred hrupom v Občini Izola 

v drugi obravnavi 
 
Odlok je bil sprejet. Od 20 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 20 opredelilo, 20  jih je 
glasovalo za in nihče proti (OS7-17R-35). 
 
       Ad16 
 
Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 

a) razrešitev predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtec Mavrica Izola in imenovanje nadomestnega predstavnika; 
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Igor Franca, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljalcev, je župan zaključil razpravo in dal na 
galasovanje: 

20.  S  K  L  E  P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola razreši Ino SOTLAR iz Izole, Plenčičeva ulica 5, kot predstavnico 
ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola, in sicer 
na podlagi odstopne izjave. 
 

2. 
Občinski svet Občine Izola imenuje za nadomestno članico sveta, kot predstavnico 
ustanovitelja v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda: 
 

• Milko BAUER iz Izole, Ulica OF 12. 
 

3. 
Mandat nadomestni članici sveta iz 2. točke tega sklepa traja do izteka mandatnega obdobja 
ostalim članom sveta vrtca, ki preneha v mesecu aprilu 2018, oz. do 1. konstitutivne seje sveta 
vrtca v novi sestavi.   

 
4. 

Ta sklep velja takoj. 
                                                             
Sklep  je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 19 opredelilo, 18  jih je 
glasovalo za in 1  glasoval proti (OS7-17R-36). 
 

b)   Imenovanje predstavnikov Občine Izola v Svet javnega zavoda za lekarniško dejavnost  
Obalne lekarne Koper; 
 

Igor Franca, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljalcev, je župan zaključil razpravo in dal na 
galasovanje: 
 

 
21.  S  K  L  E  P 

o imenovanju članov sveta Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper 
 

1.  
Občinski svet Občine Izola imenuje kot predstavnika Občine Izola v Svet Javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper  
 

• Vlada MARI ČA iz Izole, Plenčičeva ulica 5   
in 

• Marina DOMIA iz Izole, Sončno nabrežje 6. 
 

2.  
Ta sklep velja takoj. 
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Sklep  je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 16  jih je 
glasovalo za in  2 glasovala  proti (OS7-17R-37). 
 
 

c)  Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Krajinski park 
Strunjan; 

 
Igor Franca, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljalcev, je župan zaključil razpravo in dal na 
galasovanje: 
 

22.  S  K  L  E  P 
o imenovanju člana sveta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan 

 
1. 
 

Za člana sveta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, se kot predstavnika Občine Izola, 
imenuje 

•   Maksa FILIPČIČA iz Izole, Zadružna cesta 3. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep  je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 16 opredelilo, 16  jih je 
glasovalo za in  nihče proti (OS7-17R-38). 
 

d)  razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Center za    
kulturo šport in prireditve Izola; 

 
Igor Franca, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal poročilo. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo razpravljalcev, je župan zaključil razpravo in dal na 
galasovanje: 

23.  S K L E P 
 

1. 
Občinski svet Občine Izola razreši mag. Uroša PICIGO iz Izole, Kosovelova 14/A, 
dosedanjega predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola. 

2. 
 

Občinski svet Občine Izola imenuje: 
 

• Ilenio ŠAVRON iz Izole, Dobrava 24c, 
 
za predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve 
Izola, in sicer za preostanek mandatne dobe. 

 
3. 

Ta sklep velja takoj.                                                                              
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Sklep  je bil sprejet. Od 19 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 18 opredelilo, 18  jih je 
glasovalo za in  nihče proti (OS7-17R-39). 
 

e)  predlog imenovanja predstavnika občine v Svet javnega zavoda Dom upokojencev 
Izola; 

 
24.  S  K  L  E  P 

 
1. 

Občinski svet občine Izola imenuje kot predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma 
upokojencev Izola  
 

- Vesno HROVATIN PEČARIČ iz Izole, Ul. Elvire Vatovec 3. 
 

 
2. 

Ta sklep velja takoj. 
 
Sklep  je bil sprejet. Od 18 prisotnih članov Občinskega sveta se jih je 17 opredelilo, 17  jih je 
glasovalo za in  nihče proti (OS7-17R-40). 
 
        Ad17 
 
Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje. 
 
 
Svetniško vprašanje IJN: 
 
Spoštovani, 
 
v zadnjem obdobju ste skupaj z občinskimi službami začeli proces urejanja ustanovnih aktov javnih 
zavodov. Kakor ste predhodno povedali in večkrat poudarili želite predvsem transporetno delovanje 
javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina Izola.  
V stranki Izola je naša se strinjamo, da je potrebno prevetriti dokumente javnih zavodov in prav 
tako želimo, da je delovanje javnih zavodov zakonito, transparentno in gospodarno. 
 
V medijih smo zasledili, da je v ZD Izola prišlo do odpovedi del. razmerij (reševalna postaja). 
Zanima nas ali vam je poznano dogajanje v ZD Izola. Direktor naj bi uvajal novo sistematizacijo in 
s tem povezano naj bi prišlo do odpovedi del. razmerij. V zvezi s tem se sprašujemo ali je res, da 
nekatere nenujne prevoze prioritetno izvajajo pogodbeni izvajalci, med tem ko vozila na reševalni 
stojijo? Ali se reševalni prevozi v ZD Izola izvajajo skladno s predpisi? Kako je urejena dispečerska 
služba in koliko oseb je zaposlenih na reševalni postaji s prikazom števila režijskih delavcev? 
 
Glede prihodkov in odhodkov javnih zavodih in želji po gospodarnem in racionalnem delovanju nas 
zanima po kakšni ceni se oddaja prostore v ZD in kaj cena vključuje? Ali se ti dohodki oziroma se 
bodo ti dohodki v kolikor bo izkazan presežek, stekali v proračun občine kot je to predvideno za 
druge javne zavode? 
 
Zanima nas tudi, kdaj je bilo zaposelenemu Robertu Mulcu izplačano 85.000€ in kdaj je o tem 
odločal oziroma bil seznanjen svet zavoda ZD Izola. 
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Menimo, da so v fazi splošnega pregleda delovanja vseh javnih zavodov v Izoli ta vprašanja ključna 
in dajemo pobudo, da župan pridobi pisne in natančne odgovore od direktorja ZD Izola ter 
odgovore posreduje članom OS.  
 
Svetniška pobuda DeSUS 
 
V svetu Centra za socialno delo Izola poleg  predstavnikov ustanovitelja in zaposlenih sodeluje tudi 
predstavnik/ca lokalne skupnosti – konkretno Občine Izola. Svet centra se je od konstitutivne seje z 
dne 08.09.2015 do 21.03.2017 sestal enajst krat na redni in štiri krat na dopisni seji. Predstavnica 
lokalne skupnosti Občine Izola se nobene od navedenih sej ni udeležila- opravičila se je le enkrat.  
Center za socialno delo je dne 16.03.2016 na podlagi sklepa sveta z dne 14.03.2016 obvestil občino 
o neudeležbi  njene predstavnice na sejah. Čeprav je od tega obvestila poteklo več kot eno leto 
lokalna skupnost oz. pristojni organ ni ničesar ukrenil – neudeleževanje pa se nadaljuje. 
Glede na dejstvo , da občina s centrom sklepa pogodbe za izvajanje oskrbe kar tudi plačuje , 
Svetniška skupina DeSUS meni, da občini mora biti v interesu izkoristiti zakonsko možnost preko 
svojega predstavnika vsaj minimalno vplivati na določene odločitve. 
 
Zato svetniška skupina DeSUS daje pobudo, da Občinski svet začne postopek razrešitve sedanje 
članice in imenovanje nove/ga. 
 
Pobuda svetniške skupine Lista IZOLANI: 
 

 
Svetniška pobuda DeSUS: 
 
Županu dajemo pobudo, da opravi vse potrebne aktivnosti za ponovno vspostavitev pogojev za 
možnost odprtja mednarodnega prehoda in s tem zagotovitev pogojev za izvajanje programov 
pomorskega turizma,  ki je bil pred časom na območju »carinskega pomola«. 
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Obrazložitev: 
Nobena tajna ni dejstvo, da se turistični tokovi in s tem iskanje novih destinacij turističnih 
ponudnikov spreminjajo. To dejstvo je v zadnjem obdobju zaradi bližnje vzhodne klrize toliko bolj 
v ospredju. V iskanju novih, atraktivnih in do gostov ter turističnih operaterjev prijaznih lokacij, je 
potrebno zagotoviti možnosti, da se programi lahko izvedejo in s tem razširi možnosti dodatnih 
prihodkov. Ob upoštevanju, da je tržna niša tudi potovanje z manjšimi križarkami, želimo s pobudo 
o zagotovitvi pogojev za izvajanje tovrstnih programov, dati nove priložnosti lokalni turistični 
ponudbi. Prepričani smo, da bodo učinki rešitve te pobude  bistveno vplivali tudi na zagon lokalne 
ponudbe in pozitivnih vplivov, ki jih prinaša tovrstni turizem. 
 
 
 
 
Svetniška pobuda Lista IZOLANI: 
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Svetniška pobuda DeSUS: 
 

 
 
 
Svetniška pobuda IJN: 
 
Svetniška skupina stranke Izola je naša daje pobudo za ureditev parkirnih mest namenjenih 
invalidom in sicer v livadah ; parkirišče med Južno cesto in ulico Emilia Driolia. 
Občinske službe naj proučijo koliko parkirišč namenjenih invalidom mora biti na tem območju. In 
le-te naj bodo urejene in označene tako, da na teh mestih lahko tudi dejansko parkirajo uporabniki. 
 
Obrazložitev: Na tem območju je že znana problematika in pomanjkanje parkirnih mest. Določeno 
število parkirnih mest namenjenih invalidom pa je razporejenih na takih mestih, kjer dostop ni 
možen. Tako ostaja št. parkirnih mest namenjeno invalidom vselej praznih.  
 
Glede na to, da je bil dnevni red izčrpan, je župan zaključil 16. redno sejo Občinskega sveta ob 
19.55  uri. 

 
  

Zapisala: 
Jelena Dudine 

Župan 
mag. Igor KOLENC 

 


