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2 PREDSTAVITEV PODJETJA 

2.1 OSNOVNI PODATKI 

 

Naziv: Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. 
Naslov: Industrijska cesta 8 
Poštna številka in kraj: 6310 IZOLA 
Občina: IZOLA 
Telefon: 05/66 34 950 
Fax: 05/66 34 949 
e-mail: tajnistvo@komunala-izola.si 
Spletna stran: www.komunala-izola.si 
Lastnik: Občina Izola 
Direktor: Denis Bele 
Matična številka podjetja: 5156858 
davčna številka podjetja: SI70981515 
Šifra glavne dejavnosti podjetja: 38.110 Zbiranje in odvoz odpadkov 
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2.2 ORGANIZACIJA PODJETJA  

 
Slika 1: Organigram 
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2.3 DEJAVNOSTI PODJETJA 

Dejavnosti, ki jih podjetje opravlja v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini 
Izola ter na podlagi sklenjenih pogodb, so naslednje: 

Obvezne občinske gospodarske javne službe: 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje (občinskih) javnih cest, (ZCest-1) – varnost in prevoznost javnih cest, 

nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest 
ob naravnih in drugih nesrečah, 

- 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti. 

Izbirne lokalne gospodarske javne službe: 

- upravljanje pristanišča (komunalni privezi in drugi privezi), 
- urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, 
- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, 
- 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, 
- krasitev mest in naselij (izobešanje zastav) ter plakatiranje, 
- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, 
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih 

površin. 
 
Gospodarjenje z nepremičninami v občinski lasti: 
 

− gospodarjenje s stanovanji, 
− gospodarjenje s poslovnimi prostori. 

 
Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb podjetje opravlja tudi tržne dejavnosti.  
 
Podjetje se financira z javnimi dobrinami iz proračunskih sredstev in drugih virov, določenih 
z zakonom ali odlokom občine, ter iz sredstev, pridobljenih s prodajo tržnih storitev. Podjetje 
se pri financiranju svojega poslovanja srečuje z omejitvami, ki niso odvisne le od konkurence 
na trgu, ampak tudi od omejenosti občinskih proračunskih sredstev, omejitev pri 
spreminjanju cen, za katere dajejo soglasje občinski organi, in omejitev, vezanih na vsebino 
veljavnih občinskih aktov ter zakonodaje. 
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3 POSLANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA  
 
 
 

POSLANSTVO 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

VIZIJA 
 
 

 
Vizija Komunale Izola je postati ekološko usmerjeno, napredno, sodobno tehnološko 

opremljeno in razvojno naravnano javno podjetje. 
 

Skupaj postati boljši. 
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4 CILJI IN PLAN KAKOVOSTI 

Glavne cilje podjetja smo določili s politiko kakovosti podjetja in vključujejo: 
 rast zadovoljstva naših uporabnikov in lastnikov podjetja, 
 stalni razvoj storitev, 
 stalno izboljševanje sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, 
 uspešno poslovanje, 
 družbeno odgovorno poslovanje podjetja, 
 do okolja prijazno delovanje in osveščanje uporabnikov o varovanju okolja, 
 delovanje v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative. 

 
Dejavnosti posameznih procesov so naravnane v doseganje ciljev politike kakovosti in 
usmerjene v zmanjševanje oziroma odpravo tveganj, dvig kakovosti storitev podjetja in 
zadovoljstva naših uporabnikov. Prilagojene so potrebam in zahtevam uporabnikov naših 
storitev in okolja ter finančnim zmožnostim podjetja. Uspešnost doseganja ciljev politike 
kakovosti spremljamo preko kazalnikov poslovanja, kar je prikazano v nadaljevanju 
poslovnega načrta. 
 

4.1 KLJUČNI KAZALNIKI PROCESOV 

 
V spodnji tabeli predstavljamo ključne kazalnike po procesih. Realizacijo zastavljenih ciljev 
spremljamo mesečno po navedenih kazalnikih. 
 
Tabela 1: Ključni kazalniki procesov 

Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija  

2020 -
ocena 

Cilj 2021 
Cilj 2021 / 
Realizacija 

2020 

  ZBIRANJE, ODVOZ IN ODLAGANJE 
ODPADKOV    

1.  Ločeno zbrani odpadki (v %) 58 % 60 % 103 

2.  
Bio razgradljivi odpadki - del ločeno zbranih 
(v %) 

19 % 19 % 100 

3.  Mešani komunalni odpadki (v %) 42 % 40 % 97 

  KANALIZACIJA    

4. 3 Prečrpana voda Izola (v m3) 1.250.000 1.250.000 100 

5. 4 Praznjenje greznic (število odvozov) 221 222 101 

6. 5 Čiščenje kanalizacije ( % vseh vodov) 90 % 91 % 101 

  MEHANIZACIJA    

7.  Izkoriščenost opreme (v %) 82 % 83 % 101 

8.  Povprečna poraba goriva (v l/100 km) 26 25,5 98 

  VZDRŽEVANJE OKOLJA    

9.  Proračun vzdrževanje okolja (v EUR z DDV) 1.483.525 1.498.360 101 

10.  
Tržna dejavnost - naročila strank, tržnica, 
plakatiranje (v EUR z DDV) 
 

123.972 125.212 101 
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Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija  

2020 -
ocena 

Cilj 2021 
Cilj 2021 / 
Realizacija 

2020 

  NABAVA       

11.  
Vrednost zaloge konec leta (v EUR brez 
DDV) 

37.000 36.500 99 

12.  
Čas izdelave naročila od prejema zahtevka 
(v številu dni) 

1,25 1,2 96 

  KADRI    

13.  Bolniške odsotnosti (v urah) 22.605 18.310 81 

14.  Odsotnosti zaradi poškodb pri delu (v urah) 0 0 0 

15.  Nadure (v urah) 
 

1.575 1.480 94 

  PRISTANIŠČE    

16.  Začasni privezi (število privezov) 36 38 106 

17.  Komunalni privezi (število privezov) 548 553 101 

18.  Ribiški privezi (število privezov) 33 33 100 

19.  Gospodarski privezi 11 11 100 

20.  Dnevni privezi (število nočitev) 
 

690 720 104 

  PARKIRIŠČA    

21.  Odhodki enote (v EUR brez DDV) 580.000 585.800 101 

22.  Prihodki (v EUR brez DDV) 
 

605.000 611.050 101 

  GRADNJE    

23.  
Proračun vzdrževanje objektov - upravne 
stavbe  (v EUR brez DDV) 

8.000 10.000 125 

24.  
Vzdrževanje objektov - poslovni prostori (v 
EUR brez DDV) 

95.000 95.000 100 

25.  
Vzdrževanje objektov - stanovanja (v EUR 
brez DDV) 

170.000 180.000 106 

 

26.  
Proračun investicije Občine (v EUR brez 
DDV) 

240.000 240.000 100 

27.  
Proračun investicije Občine - dodatna 
naročila (v EUR brez DDV) 

55.000 55.000 100 

28.  Tržne storitve (v EUR brez DDV) 

 

110.000 130.000 118 

 

 POKOPALIŠČA    

29.  Število Pogrebov Izola (žarni/klasični) 100/30 90/40 90/133 

30.  Število pogrebov Korte (žarni/klasični) 4/2 4/2 100/100 

31.  
Razpoložljiva pokopna mesta – Izola 
(žarni/klasični) 

160/400* 150/390* 94/97 

32.  
Razpoložljiva pokopna mesta – Korte 
(žarni/klasični) 
 

56/28* 52/26* 93/93 
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Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija  

2020 -
ocena 

Cilj 2021 
Cilj 2021 / 
Realizacija 

2020 

 SEKTOR ZA NEPREMIČNINE    

33.  Plačane najemnine-stanovanja(v EUR) 480.000 490.000 102 

34.  Zasedenost stanovanj 290 294 101 

35.  
Pregled upravičenosti do neprofit. najemnine 
(št. oseb) 

229 0 / 

36.  Plačane najemnine posl. prostori (v EUR) 445.000 540.000 121 

37.  Zasedenost poslovnih prostorov (število) 260 260 100 

 SNOVANJE IN RAZVOJ    

38.  Delež izvedbe projektov (od načrtovanega) 90 % 100 % 110 

 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSENIH IN 
UPORABNIKOV 

   

39.  Zadovoljstvo zaposlenih (1–5) 4,30 4,31 101 

40.  Zadovoljstvo uporabnikov storitev (1–5) 4,57 4,6 101 

 RAVNANJE Z OKOLJEM    

41.  
Zmanjševanje porabe energije (planirana 
sredstva brez DDV) 

12.500 50.500 / 

42.  
Zmanjševanje onesnaževanja okolja 
(planirana sredstva v planu nabav brez 
DDV) 

25.000 389.000 / 

  PRIHODKI PODJETJA    

43.  Skupni prihodki podjetja (v EUR brez DDV) 9.497.868 9.347.868 98 

44.  Prihodki od prodaje (v EUR brez DDV) 9.436.184 9.299.598 99 

 
*manjšanje števila razpoložljivih pokopnih mest ni sorazmerno s številom pokopov zaradi pokopov v obstoječe 
enote (grobove, žarne niše …) 
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5 PLAN AKTIVNOSTI PO PROCESIH 
 
Aktivnosti za doseganje posameznih ciljev, ki so opredeljeni v Politiki sistemov vodenja, smo 
natančneje opredelili v posamičnih poglavjih poslovnega načrta za tekoče leto. Razvoj 
storitev posameznih procesov bo usmerjen v izboljševanje slednjih, varovanje okolja ter v 
zagotavljanje in uporabo zaposlenim in uporabnikom prijazne tehnologije. 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 2021 bomo nadaljevali z razvojem sistemov vodenja, s posebnim poudarkom na  
področje varovanja okolja. S tem namenom so posebej obravnavani tudi ukrepi za 
zmanjševanje prepoznanih vplivov na okolje in okoljskih vidikov. 
 
 

ODPADNE VODE 

5.1 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 
5.1.1 Splošni podatki in cene 
 
Občina Izola je lastnica sistema javne kanalizacije v občini Izola in tudi solastnica skupnih 

objektov odvajanja na območju Mestne občine Koper in čistilne naprave v Kopru (v 

nadaljevanju: CČN Koper). Leta 2017 je bil štiripartitni sporazum, sklenjen leta 2009, 

nadgrajen s štiripartitno pogodbo o izvajanju storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na 

skupnih objektih ter o izvedbi investicijsko-vzdrževalnih del na skupnih objektih in napravah. 

Kljub navedenemu, Marjetica Koper ne spoštuje vseh določil omenjene pogodbe in podjetju 

zaračunava storitve odvajanja in čiščenja v zneskih, ne da bi ob tem navedla v kolikšni meri 

in kateri upravičeni stroški so zajeti v obračun.  

 

Zato bomo v sodelovanju z Občino Izola imenovali zunanjega neodvisnega strokovnjaka 

oziroma revizorja, ki bo preveril ustreznost oblikovanja cen storitev na CČN Koper, 

izključno za storitve za Izolo. Ugotovitve revizije bodo temelj za oblikovanje Elaborata cen.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor je z letom 2020 spremenilo meje dosedanjih aglomeracij tako, 

da je povečalo obseg obstoječih aglomeracij in priključilo novo, Dobravo. Vsled navedenega 

bomo javno kanalizacijo podaljšali do objektov, ki jih dosedanje aglomeracije niso 

zajemale. V noveliranih aglomeracijah Izola in Korte, ki so opremljene za javno kanalizacijo, 

bomo v letu 2021 izvajali tako odcepe javne kanalizacije do objektov, ki so vanje vključeni 

z novelacijo, kot tudi nadaljevali s priključevanjem objektov, ki na sistem javne kanalizacije 

do sedaj še niso priključeni. V naslednjem letu bomo prenovili malo komunalno čistilno 

napravo (v nadaljevanju: MKČN) v aglomeraciji Korte, saj moramo za nadaljnji razvoj in 

širitev naselja zagotoviti zadostno kapaciteto čiščenja odpadnih vod, kar predpisuje tudi 

zakonodaja. 

 

V letu 2021 bomo uvedli obračun storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode, 

v skladu z novim elaboratom cen obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpade 
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vode. Z elaboratom bo za storitvi ravnanja z greznicami in MKČN uveden sistem, ki 

predvideva reden (najmanj enkrat na tri leta) odvoz blata iz vsake individualne greznice in 

MKČN na nadaljnjo obdelavo na CČN, cena za to storitev pa bo obračunana mesečno, preko 

položnic. 

 

V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

99,9 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  0,1 % . 

 

 
5.1.2 Plan poslovanja 
 
Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Izola 

za obdobje 2021–2024, ki smo ga pripravili, bomo v skladu s predpisi poslali ustreznim 

službam. Na osnovi planov in določil navedenega programa, se bo v naslednjem štiriletnem 

obdobju v občini Izola izvajala javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode.  

 

Planiramo, da bomo v letu 2021 pripravili nov Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne vode 

in nov tehnični Pravilnik za to področje. 

 

V letu 2021 bomo odvoz blata iz greznic in MKČN izvajali na osnovi predhodnega plana po 

posameznih naseljih. 

 

5.1.2.1 Odvajanje odpadne vode 

 

Odpadna voda nastaja kot posledica uporabe pitne vode v gospodinjstvih ter kot posledica 

padavin, ki se iztekajo v kanalizacijo. Ena najpomembnejših nalog izvajanja javne službe 

odvajanja in čiščenja je pravilno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v javno kanalizacijo ter redno vzdrževanje javne kanalizacije.  

 

Po podatkih o prodani pitni vodi iz vodovodnega sistema, iz katere posledično nastaja 

odpadna voda,  predvidevamo, da bomo v letu 2020, tudi zaradi posledic ukrepov boja proti 

virusu Covid-19, odvedli nekoliko manj odpadne vode kot v preteklem letu, in sicer cca. 

865.000 m3. Nekoliko večjo letno količino odpadne vode predvidevamo za leto 2021, in sicer 

cca. 872.000 m3, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

 

Tabela 2: Količine odvedene odpadne vode kot posledica uporabe pitne vode 

Koledarsko 

leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Količina 

vode (m3) 

834.173 837.583 855.290 863.682 872.155 865.000* 873.000** 

* Predvideno v letu 2020. 

** Predvideno v letu 2021. 
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a) Redno vzdrževanje javne kanalizacije 
 
Ena glavnih nalog izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode je skrb za 

tekoče vzdrževanje javne kanalizacije. 

Tekoče vzdrževanje ne povečuje vrednosti in ne podaljšuje življenjske dobe koristnosti javne 

infrastrukture, nadalje pa po računovodskih predpisih, ki veljajo za gospodarske družbe, ne 

predstavlja naložbe oziroma investicije, pač pa strošek. Med tovrstno vzdrževanje sodi na 

primer visokotlačno čiščenje jaškov in kanalizacijskih cevi javne kanalizacije. 

 

V skladu z letnim planom bomo v letu 2021 izvajali sistematično visokotlačno čiščenje 

javnega kanalizacijskega omrežja. V prihodnjem letu planiramo visokotlačno očistiti 91 % za 

čiščenje predvidenih cevi javne kanalizacije, ki jo imamo v najemu. 

 

Hkrati bomo izvajali sprotna popravila kanalizacijskih objektov in naprav ter zamenjavo 

poškodovanih pokrovov kanalizacijskih jaškov tam, kjer bomo po predhodnem pregledu 

ugotovili tako potrebo.  

Dele javne kanalizacije, pri katerih bomo ob čiščenju ugotovili prisotnost posedkov, 

prekomernih usedlin oziroma težav pri pretoku vode, bomo sproti pregledali z endoskopsko 

kamero. Obstoječa potisna endoskopska kamera omogoča pregled le krajših odsekov 

kanalizacije in cevi manjšega premera, največ do 400 mm. Za pregled daljših in večjih cevi 

bomo potrebovali  ustreznejšo  kamero s samohodnim vozičkom, zato bomo v naslednjem 

letu obstoječo kamero nadgradili oziroma kupili ustreznejšo. S pomočjo posnetkov bomo 

lažje in bolj kakovostno načrtovali odseke javne kanalizacije, ki jih bo potrebno obnoviti 

oziroma rekonstruirati.  

 

Med vsakoletne redne vzdrževalne posege uvrščamo tudi deratizacijo in dezinsekcijo 

javne kanalizacije. Deratizacijo javne kanalizacije bo izvajal zunanji usposobljeni pogodbeni 

partner, in sicer z obešanjem vab v jaške javne kanalizacije dvakrat letno, v pomladanske in 

jesenskem terminu, po potrebi pa tudi pogosteje. Dezinsekcijo javne kanalizacije proti 

ščurkom bo pogodbeni izvajalec izvajal po potrebi, v jaških in ceveh javne kanalizacije okrog 

predhodno ugotovljenih žarišč infekcije. Po opravljenih storitvah, bo izvajalec podjetju izdal 

poročilo. V letu 2021 bomo v obdobju od maja do septembra v sodelovanju z Občino Izola 

izvedli nanašanje sredstva proti razmnoževanju komarjev v lovilcih peska javne kanalizacije. 

 

V letu 2021 načrtujemo 222 odvozov grezničnih gošč in blata iz MKČN na nadaljnjo obdelavo 

na CČN Koper. 

 

Nadalje načrtujemo tudi dodatno izobraževanje zaposlenih z namenom izboljšanja znanja in 

višje kakovosti dela. V letu 2021 bomo ekipo, ki opravlja dela s kanalizacijskim vozilom, 

poslali na dodatno praktično usposabljanje za strojno čiščenje kanalizacijskih sistemov. 

Obstoječe tablične računalnike za spremljanje delovanja nadzornega sistema bomo zaradi 

dotrajanosti nadomestili z novimi. 
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b) Investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije 

V letu 2021 načrtujemo izvedbo večjega števila investicij v obnovo in izboljšave javnega 

kanalizacijskega sistema, v skladu z navedenim v nadaljevanju. 

Zaradi velike dotrajanosti nekaterih delov javne kanalizacije v mestu Izola bomo v letu 2021 

izvedli rekonstrukcijo javne kanalizacije v Smrekarjevi ulici, v Ulici Alme Vivoda, v 

Trinkovi ulici, na odcepu Razgled - San Simon, v južnem delu Kosovelove ulice, v Vrtni 

ulici in v odseku javne kanalizacije v ulici Ob pečini. V navedenih ulicah načrtujemo  

rekonstrukcijo in izvedbo javne kanalizacije v ločenem sistemu. 

 

V letu 2021 bomo zaradi dotrajanosti sanirali podmorski meteorni izpust fi 750 mm, ki 

poteka po morskem dnu skozi akvatorij Marina Izola. 

 

Zaradi poplavne ogroženosti območja in ulic okrog Velikega trga in ulic v območju 

Sončnega nabrežja bomo v letu 2021 naročili izdelavo projekta, ki bo določil ločevanje 

mešane kanalizacije in odvajanje meteornih vod iz navedenih območij preko 

zadrževalnikov in tlačnih črpališč, kar bi bistveno povečalo poplavno varnost teh delov 

mesta. Projekt je nujno potrebno izvesti pred ali sočasno s projektom »Ribiška infrastruktura 

2. faza«.  

 

Na obmorskih delih javne kanalizacije in na kanalizacijskih objektih črpališča v Izoli  bomo 

izvedli preplastitve oziroma zatesnitve, s čimer se bo preprečilo vdiranje morske vode 

v javno kanalizacijo. 

 

Vsak na novo izvedeni kanalizacijski objekt bomo vključili v centralni nadzorni sistem – 

CNS. Sistem nam preko elektronskih nosilcev omogoča stalno daljinsko nadziranje 

delovanja celotnega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode ter 

neposredno daljinsko poseganje v delovanje in s tem hitrejšo odpravo morebitnih napak na 

kanalizacijskem sistemu. 

 

Zaradi izteka amortizacijske dobe in dotrajanosti načrtujemo zamenjavo dveh frekvenčnih 

zaganjalnikov in ene črpalke v prelivnem jašku na črpališču v Izoli. Na črpališču načrtujemo 

prenovo in nadgradnjo pralca peska, ki je potrebna zaradi vedno strožjih zahtev po čistem 

pesku, brez organskih primesi. 

 

Iz črpališča v Cankarjevem drevoredu v Izoli je izveden varnosti preliv v morje med 

avtokampom Jadranka in Ladjedelnico. Ob visokem plimovanju morja prihaja preko te cevi 

do povratnega toka morja v prelivno črpališče, kar obremenjuje črpalke. Zaradi tega bomo v 

letu 2021, po predhodni pridobitvi projekta, izvedli protipoplavno loputo v iztočni cevi 

med črpališčem in morjem, ki bo preprečevala vdiranje morske vode v prelivno črpališče, 

hkrati pa dovoljevala odtekanje prelivne vode v morje preko varnostnega preliva.  

 

V jašku pred črpališčem prelivnih vod na črpališču Izola in pred prelivnim bazenom »Ž«, 

načrtujemo vgradnjo grabelj za odstranjevanje odpadkov iz odpadne vode, ki ob 
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prelivanju mešanih padavinskih vod v bazen, mašijo rešetke in motijo pravilno delovanje 

opreme. 

 

V letu 2021 načrtujemo remont črpališča v Kortah z vgradnjo višinske sonde, s čimer bi 

nadomestili sedanje plovke, kar bi povečalo zanesljivost delovanja črpališča. Prav tako 

načrtujemo zatesnitev pokrovov sistema javne fekalne kanalizacije na asfaltnih površinah, 

zaradi preprečevanja dotoka padavinske vode v jaške.    

 

Pokrovi jaškov javne kanalizacije na najbolj obremenjenih prometnicah popuščajo na stiku 

med zunanjim obročem in asfaltno površino, kar predstavlja nevarnost za promet. Zato 

načrtujemo zamenjavo najbolj problematičnih pokrovov z novimi okroglimi, ki imajo 

zunanji venec, protihrupni vložek ter vijak za pritegovanje pokrova, kar preprečuje 

premikanje in ropot ob vožnji z vozili preko pokrova. Pokrovi bodo najprej zamenjani v 

Kajuhovi ulici, Dantejevi ulici, Bazoviški ulici, Cankarjevem drevoredu, na Industrijski cesti 

ter Južni cesti. 

 

Zaradi izvajanja sanacijskih del v naslednjih letih bomo pripravili projektne naloge za 

naročilo projektov za rekonstrukcijo javne kanalizacije v Gregorčičevi ulici, v Morovi ulici, v 

Dantejevi ulici, v Oljčni ulici, v ulici ob Pečini ter v Ribiški ulici in ulici Istrska vrata. Naročili 

bomo tudi izdelavo projekta, ki bo zasnoval strategijo ločevanja padavinskih voda od 

fekalnih vod po posameznih prispevnih območjih v Izoli, predvsem pa na mestih, kjer se je 

v preteklosti padavinske vode priključevalo v mešan kanalizacijski sistem. Ta projekt bo 

temelj za ločevanje javne kanalizacije v Izoli v naslednjem obdobju. 

 

Javna kanalizacija v aglomeraciji Korte je izvedena v ločenem sistemu. Javna fekalna 

kanalizacija se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo – MKČN Korte. Po predpisih je 

na MKČN prepovedano odvajati padavinsko vodo. Kljub temu opažamo, da med padavinami 

na MKČN Korte doteka večja količina padavinske vode. Zaradi tega bomo v letu 2021 

pregledali celotno ločeno fekalno omrežje v Kortah in zatesnili ter sanirali tista mesta, na 

katerih meteorna voda vdira v sistem fekalne kanalizacije.  

 

5.1.2.2 Čiščenje odpadne vode 

Odpadna voda iz mesta Izola se čisti na čistilni napravi CČN v Kopru. Načrtujemo, da bomo 

s pomočjo zunanjega strokovnjaka oziroma revizorja v začetku leta 2021 ugotovili in potrdili 

dejanske cene storitev za Izolo. Na ta način bomo lahko strokovno in na temelju dejstev 

oblikovali nov Elaborat cen odvajanja in čiščenja odpadne vode za Izolo.  

V občini Izola imamo za čiščenje odpadne vode še dve MKČN in sicer v vaseh Korte in 

Cetore. MKČN Korte je bila grajena s kapaciteto čiščenja do 480 populacijskih ekvivalentov 

(v nadaljevanju: PE).  

Ker je obremenitev dotoka odpadnih vod na MKČN Korte vedno večja in bo zaradi 

novogradenj in večanja števila prebivalstva kmalu presegla projektirano obremenitev 480, je 

v letu 2021 nujno potrebno izvesti rekonstrukcijo z razširitvijo kapacitete čiščenja 

navedene MKČN Korte na kapaciteto do 999 PE, za kar smo že naročili projektno 
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dokumentacijo. Le tako bo omogočeno širjenje vasi ter doseganje zahtevanih ekoloških 

standardov čiščenja odpadne vode na izpustu. Tudi zakonodaja zahteva, da se omenjeno 

aglomeracijo do konca leta 2021 opremi s čistilno napravo z ustreznim čiščenjem. 

 

Kljub temu obstoječi MKČN Cetore in Korte delujeta v skladu s predpisi, kar izkazujejo letni 

monitoringi. Blato iz obeh MKČN bomo tudi v bodoče redno odvažali na nadaljnjo obdelavo 

na CČN Koper. 

 

V letu 2021 bomo, v skladu z zahtevami predpisov, izvajali periodične preglede lastniških 

MKČN po vnaprej dogovorjenih terminih pregledov. Prav tako bomo greznične gošče iz 

greznic ter blato iz MKČN odvažali v nadaljnjo obdelavo na CČN Koper. 

 

5.1.2.3 Poročanje o izvajanju službe in kataster kanalizacije 

 
Predpisi predvidevajo, da do konca marca naslednjega leta, pripravimo poročilo o izvajanju 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo koledarsko leto in 
ga v elektronski obliki pošljemo pristojnemu ministrstvu. Skladno z zakonodajo bomo že med 
letom poskrbeli za sprotno vnašanje vseh podatkov v predpisane evidence. Teh je čedalje 
več, zato bomo v letu 2021 nadaljevali z nadgrajevanjem katastra kanalizacije z moduli 
za vnos zahtevanih podatkov ter z vnosom novo izvedenih odsekov kanalizacije in ostalih 
sprememb na omrežju javne kanalizacije. 
 

Program katastra kanalizacije bomo operativno nadgradili tako, da bo omogočal vnos in 

spremljanje ter pregled vzdrževanja in čiščenja kanalizacije, kakor tudi pregled in izpis 

opravljenih del. Podatki bodo namenjeni poročanju ter za potrebe obdelave podatkov s 

področja čiščenja javne kanalizacije, vzdrževalnih del ter odvoze gošč iz greznic in blata iz 

MKČN. 

 
 
5.1.3 Okoljski vidiki 
 

5.1.3.1 Poraba električne energije 

 
V letu 2021 bomo še nekatere obstoječe starejše sijalke v objektih javne kanalizacije 
zamenjali z novimi LED sijalkami, ki porabijo manj električne energije. S tem bomo prihranili 
električno energijo in odstranili ekološko neustrezna svetila. Z ukrepom bomo izboljšali tudi 
delovne pogoje.  
 
Črpalko na črpališču v Izoli bomo zamenjali s tehnološko novejšo črpalko in natančno 
nastavili delovanje električne in mehanske opreme preko CNS sistema. S temi ukrepi bomo 
pri porabi električne energije privarčevali predvidoma vsaj en odstotek v primerjavi s celotno 
merjeno količino prečrpane odpadne vode (v m3), kar mesečno spremljamo. 
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5.1.3.2 Poraba vode 

 
Grablje, ki grabijo odpadke iz odpadne vode odpadke izpirajo z vodovodno vodo. Tudi pralec 
peska izpira pesek z vodo. V letu 2021 načrtujemo zamenjavo pralca peska z varčnejšim 
in ekološko naprednejšim. S tem bomo porabo vode ohranili na obstoječi letni porabi oziroma 
bo njena poraba še nekoliko manjša. To bomo dosegli z natančnimi nastavitvami delovanja 
opreme preko CNS sistema, predvsem v zvezi z dolžino ciklov izpiranja na grabljah. S tem 
ukrepom predvidevamo prihranek porabe vode v višini enega odstotka v primerjavi s celotno 
količino merjene prečrpane odpadne vode (v m3), kar mesečno spremljamo. 
 
Tabela 3: Plan aktivnosti – odpadne vode 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Izvajanje redne deratizacije in dezinsekcije 

kanalizacijskih sistemov                         

Lastna 

sredstva 

Zamenjava obstoječih starejših sijalk na  

objektih javne kanalizacije  z novimi LED 

sijalkami              

Lastna 

sredstva 

Rekonstrukcija javne kanalizacije v 

Smrekarjevi ulici                         

Občinski 

proračun 

Sanacija vdiranja morske vode v javno 

kanalizacijo in objekte na črpališču             

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije južni 

del Kosovelove ulice in Vrtni ulici             

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije 

Razgled – San Simon                          

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije v ulici 

Alme Vivoda             

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcijska elektro in strojna dela na 

črpališču Cankarjev drevored v Izoli             

Občinski 

proračun 

Projekt vgradnje grabelj pred prelivnim 

bazenom »Ž«                         

Občinski 

proračun 

Zamenjava dotrajanih in poškodovanih 

pokrovov jaškov na javni kanalizaciji, sanacija 

izpusta fi 750 preko Marine Izola 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna 

sredstva 

Projekti rekonstrukcije javne kanalizacije v 

ulicah z dotrajano infrastrukturo, v sklopu 

celotne obnove ulice             

Občinski 

proračun 

Izvedba odcepov javne kanalizacije v 

aglomeracijah Izola in Korte 
                        

Občinski 

proračun 

Projekt ločevanja kanalizacije in odvajanja 

padavinskih vod v Izoli                         

Občinski 

proračun 

Remont črpališče Korte 
            

Občinski 

proračun 

Izvedba grabelj pred prelivnim črpališčem, 

izvedba By-passa in remont pralca peska na 

črpališču Izola                         

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija, povečanje kapacitete in 

posodobitev MKČN Korte ter vzdrževalna 

dela na CČN Koper                         

Občinski 

proračun 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Projekt odcepov javne kanalizacije v 

noveliranih aglomeracijah v Izoli  
                        

Občinski 

proračun 

 
 

Skoraj vse zgoraj navedene investicije se financirajo iz sredstev občinskega proračuna. 
Realizirane in izpeljane bodo, če bo občina Izola le-te predvidela v svojih aktih in zanje 
zagotovila potrebna sredstva. Pri tem želimo večjo vključenost in  sodelovanje Komunale 
Izola kot upravljavca in izvajalca GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode, pri snovanju in 
izvedbi investicij. 
 

Služba za odvajanje in čiščenje odpadnih vod je podvržena stalnemu dvigovanju cen in 

stroškov. Zakonodaja nas vsako leto sili v sprejemanje novih ukrepov in beleženje vedno 

večje količine podatkov ter pripravo evidenc in poročil, kar ima višje finančne posledice 

poslovanja. Na drugi strani epidemija Covid-19 ter nejasni stroški CČN Koper vplivajo na 

manjše prihodke. Ob neizvajanju stalnih razvojnih, inovativnih in vzdrževalnih ukrepov bi 

lahko posledice navedenih dejstev privedle do nevzdržnega poslovanja. Zato v proces 

odvajanja in čiščenja odpadne vode neprestano uvajamo in izvajamo razvojne, izboljševalne 

in vzdrževalne ukrepe. V nasprotnem primeru, ocenjujemo, bi bilo naše poslovanje 

negativno, do 30.000 EUR na letnem nivoju. 
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ODPADKI 

5.2 PODROČJE ZBIRANJA ODPADKOV 

 
5.2.1 Splošni podatki in cene 
 
Ravnanje z odpadki je z vidika njihove heterogenosti in različnih lastnosti odpadnih 

materialov velik izziv za strokovno javnost, katere načine obdelave odpadkov izbrati, da bi 

dosegli njihovo najučinkovitejšo izrabo. 

  

Glede na različnost lokacij objektov za ravnanje z odpadki je potrebno iskati najoptimalnejše 

načine reševanja, ki morajo upoštevati tehnološki, ekonomski, okoljski in sociološki vidik. Pri 

tem ne smemo pozabiti osnovnega cilja, da je potrebno spoštovati princip trajnostnega 

ravnanja z odpadki, ki omogoča dolgoročno sprejemljivo življenjsko okolje. 

 

V novembru 2020 je bil sprejet Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola, v katerem sta bili 

navedeni javni službi, podeljeni koncesionarju. 

 

Zaradi navedene spremembe bomo izdelali nov Elaborat cen storitev ravnanja z odpadki v 

skladu z novim stanjem ter smernicami Občine Izola. 

 

V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

85,8 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  14,2 % . 

 

 

5.2.2 Plan poslovanja 
 

5.2.2.1 Zbiranje in odvoz odpadkov 

 

Na področju ravnanja z odpadki bomo nadaljevali z uresničevanjem glavnega cilja 
dejavnosti, ki je povečati količine ločeno zbranih frakcij in jih nato oddati pooblaščenim 
prevzemnikom v predelavo. V navedene cilje so usmerjene vse aktivnosti, vezane na 
področje ravnanja z odpadki. Delež ločeno zbranih odpadkov iz leta v leto narašča, cilj za 
leto 2021 znaša 60 % ločeno zbranih frakcij, kar je zelo ambiciozno naravnan cilj.  

 
Tabela 4: Količina zbranih odpadkov v 2020 in plan za leto 2021 

Koledarsko leto Ocena 2020 Plan 2021 Plan 2020 / 

ocena 

2019 

Količina mešanih odpadkov v kg 3.760.000 3.650.000 97 

Količina ločeno zbranih odpadkov v kg 4.100.000 4.250.000 103 
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Ločenost odpadkov se v naslednjih letih ne bo poviševala brez novih prijemov in pristopov 

zbiranja odpadkov. Za dosego zastavljenega cilja bomo v letu 2021 spodbujali  nove vzorce 

mišljenja, skupinskega delovanja ter kontinuiranega ozaveščanja zaposlenih in uporabnikov. 

Uporabili bomo vsa pridobljena znanja in zmogljivosti ter nabavili vse potrebno za uresničitev 

skupnega cilja Komunale Izola, lastnika in uporabnikov. Naredili bomo številne kakovostne 

preskoke na področju zbiranja odpadkov. Postavili bomo podzemne ekološke otoke in 

nadgradili ostala prevzemna mesta ter modernizirali metode prevzemanja in prevoza 

odpadkov, ki omogoča dolgoročno prijetnejše življenjsko okolje. 

 

5.2.2.1.1 Ekološki otoki 

 

Z namenom centralizacije odlaganja odpadkov, identifikacije uporabnikov in frekvence 
uporabe ter boljše logistike odvoza in izboljšanega videza okolice bomo v letu 2021 uredili 
štiri nove ekološke otoke. Vsi ekološki otoki bodo enotno urejeni z betonskimi podstavki 
za zabojnike, ograjeni z ograjo ali z zelenjem. Zabojniki za odpadke bodo opremljeni z 
nalepkami in slikami odpadka. Na vsakega od štirih na novo postavljenih ekoloških otokov 
bo gravitiralo točno določeno število uporabnikov.   
 
V letu 2021 bomo projektno pristopili k izvedbi zaklepanja ekoloških otokov v Livadah 
ter k ureditvi dostopa z identifikacijsko kartico za uporabnike ekoloških otokov. V zaklenjene 
ekološke otoke ne bo več možno odlagati kosovnih odpadkov, ki na ta zbirna mesta ne 
sodijo. S tem ukrepom bomo zvišali standard zbiranja odpadkov, urejenost samih lokacij in 
širše okolice ter dodatno spodbujali uporabnike k ločevanju odpadkov.  
 
Zaradi varovanja premoženja in stalnega nadzora nad urejenostjo ekoloških otokov bomo, v 
kolikor bo zakonodaja to omogočila, nabavili premično in samozadostno kamero, ki bo 
snemala najbolj izpostavljene ekološke otoke. 
 
Video nadzorni sistem bo deloval izključno na območju ekološkega otoka, kamere pa bodo 
usmerjene zgolj v zabojnike za odpadke. Služil bo boljši urejenosti in varovanju premoženja, 
kjer obstaja največja nevarnost vandalizma ter posledično poškodb. Na ta način bo v resnici 
dosežen namen videonadzora, ki je zaščita varnosti ljudi in premoženja, ob res le 
najnujnejšem posegu v posameznikovo zasebno sfero. 
 

Podzemni ekološki otok 

 

V Komunali Izola stremimo k dvigu kakovosti komunalnih storitev na področju odpadkov, po 
drugi strani pa želimo uporabnike spodbuditi in jim predstaviti pomen odgovornega odnosa 
do narave in okolja, v katerem živimo. S tem želimo narediti premik na področju ravnanja z 
odpadki in nadgraditi sistem ločenega zbiranja odpadkov v podzemnih ekoloških 
otokih in modernizirati metode prevzemanja in prevoza odpadkov. 
  
Podzemni ekološki otoki bodo nadomestili individualne zabojnike za odpadke ter manjše 
ekološke otoke v starem mestnem jedru. Z vgraditvijo podzemnih zabojnikov bomo sprostili 
javne površine, polepšali videz mesta in povečali prometno varnost v mestnem jedru.  
Podzemni otok bo sestavljen iz petih (5) podzemnih zabojnikov in sicer: 



»Ohranimo našo občino čisto danes, za boljši jutri!« 

 

24/77 
 

- mešani komunalni odpadki, volumna 5.000 L, 

- mešana embalaža, volumna 5.000 L, 

- papir in kartonska embalaža, volumna 5.000 L, 

- biorazgradljivi odpadki, volumna 3.000 L, 

- steklena embalaža, volumna 3.000 L. 

Vsak zabojnik je sestavljen iz armiranega betonskega jaška in podzemnega zabojnika za 

odpadke. 

 

V letu 2021 bomo na območju starega mestnega jedra postavili najmanj en podzemni 

ekološki otok.  

 

5.2.2.1.2 Orodja za pomoč delovnim procesom 

 

V DE Odpadki smo vzpostavili kataster – modul »Odpadki« z vizualno platformo območja 

upravljanja odvoza odpadkov. Kataster je v pomoč pri spremljanju odvoza oziroma 

praznjenja zabojnikov, pripravi in izdelavi različnih evidenc in zapisnikov ter iskanja 

neprijavljenih fizičnih in pravnih oseb v sistem ravnanja z odpadki. Združljiv je s krovnim 

integriranim informacijskim sistemom podjetja in drugimi vpeljanimi orodji v poslovnih 

procesih podjetja. 

 

V letu 2021 bomo pristopili k nadgradnji VTS informacijske tehnologije za smetarska 

vozila in k optimizaciji odvoza odpadkov in realizaciji optimalnega plana zbiranja in odvoza 

odpadkov. Ta nam bo omogočil boljše obvladovanje delovnih procesov zbiranja odpadkov 

in s tem povečanje kakovosti storitev. Štiri smetarska vozila bomo opremili z navigacijsko 

opremo, ki bo voznike vsak dan vodila po optimalnih poteh zbiranja odpadkov  ter on-line 

prikazovala dodatna dnevna naročila in druge uporabne podatke.  

 

Z optimalnim razporedom odvoza odpadkov bomo dosegli boljšo izkoriščenost opreme 

in kadra ter posledično večjo produktivnost »ekip« na smetarskem vozilu.  

 

5.2.2.1.3 Center uporabnih predmetov »CUP v mestu« 

 

V starem mestnem jedru, na Muzčevi ulici 7, smo skladno s triletnim evropskim projektom 

»Uporabni odpadki – prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in 

okolju prijazen način« obnovili dolgo prazen občinski poslovni prostor in vzpostavili center 

uporabnih predmetov, ki dopolnjuje že delujoči center na lokaciji Zbirnega centra Izola.  

 

V letu 2021 se projekt »CUP v MESTU« zaključi. CUP v mestu ni samo izmenjava 
rabljenih predmetov, zato bomo v letu 2021, na temo ponovne uporabe in zmanjševanja 
količin odpadkov pripravili in izvedli mesečne delavnice za vse generacije, na poudarku 
trajnostnega razvoja ter podajanja različnih informacij za širitev in razvoj kulture ponovne 
uporabe, kar dolgoročno zagotavlja zmanjševanje količin odpadkov v nastajanju. Prav tako 
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bo CUP v mestu stičišče za podajanje različnih informacij, povezanih z dejavnostjo ravnanja 
z odpadki, organizacijo različni dogodkov in delavnic, skozi katerega promoviramo ponovno 
uporabo uporabnih predmetov. 
 

5.2.2.1.4 Ozaveščanje uporabnikov 

 
Ozaveščanje uporabnikov je ključnega pomena, saj posamezniki, ki ne poznajo sistema 
pravilnega ravnanja z odpadki in niso seznanjeni z vsemi storitvami in ugodnostmi, ki jih 
ponuja podjetje, še vedno nepravilno odlagajo odpadke v okolico. Zato bomo v letu 2021 
glavnino aktivnosti usmerili v informiranje preko različnih medijskih kanalov ter v 
izobraževanje vseh generacij. 
 
Komunalni nadzorniki bodo v letu 2021 poostrili kontrole nad vsebinami zabojnikov za 
odpadke in urejenost prevzemnih mest. Kršitelje bomo opozarjali s pisnimi obvestili na 
zabojnikih in z osebnimi obiski komunalnega nadzornika. Kršitelje bomo prijavljali občinski 
inšpekciji, saj so za nedosledno ločevanje in malomarno odlaganje odpadkov lahko 
sankcionirani.  
 
Prav tako bomo še naprej na ustrezen način obravnavali divja odlagališča, in sicer s 
prijavami na občinsko inšpekcijo, z opozarjanjem bližnjih prebivalcev, postavitvijo tabel in 
premičnim video nadzorom.  
 

5.2.2.1.5 Ankete 

 

Večletno anketiranje občanov kaže rast zadovoljstva nad komunalnimi storitvami. Z letno 

anketo, ki jo bomo opravili v obdobju marec – maj 2021, bomo ponovno preverili 

zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev, saj so prejete informacije za 

podjetje ključnega pomena, predvsem za izboljšave in nadgradnjo storitev. 

 

Prejete informacije nam nudijo tudi možnost vzpostavitve novih pristopov na področju 

podajanja informacij, osveščanja ter izobraževanja uporabnikov naših storitev in so 

dragocene kot usmeritev pri ugotavljanju povezave med ukrepi podjetja ter kakovostjo 

storitev. 

 

5.2.2.1.6 Zbirni center 

 
Zbirni center Izola je urejen in tehnično opremljen prostor, kjer se v namenskih prostorih ali 

zabojnikih začasno skladiščijo ločeno zbrani komunalni odpadki oz. ločene frakcije, zbrane 

na območju občine Izola. Zbrani odpadki se nato predajo v nadaljnjo obdelavo registriranim 

prevzemnikom. 

 

Predmet ureditve zbirnega centra je posodobitev in optimizacija površin ter razširitev površin 

za skladiščenje posameznih vrst odpadkov, predvsem z vidika zahtev, predpisanih v 

zakonodaji za tovrstne objekte.  
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Sedanja ureditev Zbirnega centra in njegova uporaba nakazujeta na potrebo po povečanju 

prostora za začasno skladiščenje nekaterih vrst odpadkov in delno preureditev obstoječih 

mest, kjer se skladiščijo odpadki. Glede na zahteve zakonodaje, je potrebno ustrezno rešiti 

požarno varnost območja zbirnega centra Izola.  

 

Skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki jo je vlada 

RS izdala septembra 2019, bomo poskrbeli za: 

- preureditev obstoječih, ureditev novih in opustitev dela sedaj uporabljenih površin za 
prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov 
pred odvozom na končno dispozicijo za zagotovitev okoljsko primernega ravnanja 
odpadkov in uskladitev z zahtevami Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov 
na prostem, 

- ureditev požarnih zidov med skladiščnimi prostori, 
- ureditev vodovodnega priključka in hidrantnega sistema za zagotovitev požarne 

varnosti, v povezavi z izboljšanjem vodovodne infrastrukture na območju CMI Izola, 
- ureditev elektroenergetskega priključka, 
- ureditev meteornega odvoda in fekalne kanalizacije, 
- prilagoditev dostave in predaje gradbenih odpadkov v center za predelavo gradbenih 

odpadkov (v nadaljevanju CZPGO), 
- ureditev fleksibilnosti posameznih površin za prilagajanje uporabi glede na 

spremenjeno količino posameznih frakcij odpadkov, ki se zbirajo v ZC. 
 

Skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem je skladiščenje 

odpadkov potrebno prilagoditi v roku 36 mesecev od uveljavitve te Uredbe, to je do 15. 9. 

2022. 

 

Ureditev Zbirnega centra je potrebna zaradi zagotavljanja požarne varnosti in s tem 

povezane varnost ter zdravja zaposlenih in ostalih, navsezadnje pa tudi zaradi varovanja 

okolja.  

 

Investicija je po idejnem projektu (IZP), ki ga je Komunala Izola v letu 2019 naročila podjetju 

GLG projektiranje d.o.o., Koper, ocenjena na 1.100.000,00 EUR brez DDV. Komunala Izola 

je v planu proračuna Občine Izola za leti 2021 in 2022 predvidela izvedbo vseh potrebnih 

investicij za zagotovitev skladiščenja trdih gorljivih odpadkov na prostem, skladno s prej 

omenjeno Uredbo.  
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Tabela 5: Plan aktivnosti – ravnanje z odpadki 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Osveščanje, obveščanje, izobraževanje 
uporabnikov naših storitev                         Lastna sredstva  

Izvedba ankete zadovoljstva uporabnikov 
              

    
Lastna sredstva 
in sredstva EU 

Orodja za pomoč delovnim procesom                          Lastna sredstva 

Vzpostavitev podzemne zbiralnice 
odpadkov                         

Občinska 
sredstva 

Ureditev ekoloških otokov             
Občinska 
sredstva 

Ureditev zbirnega centra - Uredba                        
Občinski 
proračun 

 

 

5.2.2.2 Področje obdelave in odlaganja odpadkov 

 
Občina Izola bo javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2021 izvajala s podelitvijo 

koncesije. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju občine Izola je bil sprejet s strani občinskega sveta Občine Izola.   

 

Do razmisleka o ureditvi predmetnih gospodarskih javnih služb na predlagan način je prišlo 
po večletnem iskanju ustrezne rešitve. Odlaganje odpadkov na odlagališče, ki ga je Občina 
Izola uporabljala do leta 2013, namreč februarja 2013 ni bilo več dovoljeno.  
 

S podelitvijo koncesije prek neposredne koncesijske pogodbe se bo v občini Izola zagotovilo 
nemoteno izvajanje obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer 
na celotnem območju občine Izola. 
 
Vsled tega bo morala Občina Izola prilagoditi vse relevantne občinske akte, v Komunali Izola 
pa bomo pripravili nov Elaborat zbiranja odpadkov skladu s smernicami Občine Izola. 
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5.2.2.3 Področje gradbenih odpadkov 

 

Na zbirnem centru Izola deluje center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki je na 

lokalnem območju edini center za prevzem gradbenih odpadkov. Za izvajanje te dejavnosti 

smo pridobili ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. 

 

Gradbeni odpadki lahko predstavljajo velik okoljski problem, če zanje ni ustrezne rešitve. 

Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno ločeni in predelani pa lahko ponovno postanejo 

gradbeni material za različne možnosti uporabe na področju visokih in nizkih gradenj. 

 

Občanom in drugim uporabnikom je z vzpostavitvijo CPGO omogočena ustrezna predaja 

gradbenih odpadkov v nadaljnjo obdelavo. S tem zmanjšujemo možnost pojavljanja divjih 

odlagališč, gradbenim odpadkom pa s predelavo dodamo novo uporabno vrednost. 

 

Obstoječi CPGO je postavljen jugovzhodno od nadstrešnic za skladiščenje ločenih frakcij 

odpadkov. Na isti lokaciji ostaja tudi v bodoče, brez posegov in spreminjanja površin, ker bi 

temu sledila zahteva po dopolnitvi ali spremembi odločbe OVD.  

 

Na območju CPGO bomo obstoječi asfaltni plato, ki je sedaj prekrit z gradbenimi 

odpadki, očistili in v bodoče uporabljali za postavitev mehanizacije za mletje gradbenih 

odpadkov. Prehod med asfaltnim platojem in robom koritnic za odvodnjavanje prekritega 

sloja zaprtega dela deponije bomo razširili v JZ smeri in ga preplastili z asfaltom ter tako 

zagotovili širši manipulativni prostor delovanja CPGO in omogočili lažji dostop do novih 

predvidenih nadstrešnic. 

 

V bodoče bomo večji poudarek namenili trženju in predaji gradbenega reciklata 

gradbenim podjetjem in ostalim, ki še vedno niso dovolj informirani glede ponovne uporabe 

oziroma vgradnje predelanih gradbenih odpadkov. Z rednimi akcijami in obveščanjem ter 

ponujanjem naših storitev v CPGO, bomo to tržno dejavnost pripeljali na višjo raven 

operativnega in finančnega poslovanja. 

 

Tabela 6: Plan aktivnosti - CPGO 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Urejanje CPGO in razvoj centra             Lastna sredstva 
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5.2.2.4 Vzdrževanje odlagališča 

 

Komunala bo, kot upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov, nadaljevala z rednim 

predpisanim vzdrževanjem odlagališča in izvajanjem predpisanih monitoringov, vse 

skladno s finančnimi sredstvi, ki morajo biti zagotovljena s strani lastnice infrastrukture, to je 

Občine Izola. Monitoringe in vzdrževalna dela je potrebno izvajati še 30 let po zaprtju 

odlagališča. Na zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov je prepovedano izvajati 

kakršne koli aktivnosti. 

 

Projekt zapiranja odlagališča je vodila lastnica infrastrukture, Občina Izola, in ga v letu 2019 

tudi izpeljala. 

 

Tabela 7: Plan aktivnosti - Odlagališče 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Vzdrževanje odlagališča in izvajanje 
monitoringa odlagališča po zaprtju                         

Občinski 
proračun 

 

 

5.2.3 Okoljski vidiki 
 

5.2.3.1 Požarna varnost 

 
Ureditev zbirnega centra z namenom dviga požarne varnosti 
 

Cilj delovne enote Ravnanje z odpadki je dvig standarda in kakovosti ravnanja z odpadki, 

kar nam nalaga tudi zakonodaja s področja odpadkov. Posledično to pomeni višanje stroškov 

poslovanja. Po drugi strani so prihodki poslovanja v tem letu nižji, saj so zaradi zdravstvene 

situacije praktično vse dejavnosti zaprte. Ukrepi, ki jih bomo na področju ravnanja z odpadki 

izvedli v letu 2021, bodo pripomogli k stabilnemu poslovanju. Seveda ob predpostavki, da 

bo cena storitev ostala nespremenjena. Ocenjujemo, da bomo z ukrepi prihranili cca. 37.000 

EUR.  
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OKOLJE 

5.3 PODROČJE VZDRŽEVANJA OKOLJA 

 
Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. ima z Občino Izola sklenjeno Pogodbo o izvajanju 

lokalnih gospodarskih javnih služb št. 352-01-35/2002, z dne 7. 5. 2002 in Pogodbo o 

vzdrževanju občinskih cest v občini Izola št. 344-11-8/2003, z dne 1. 12. 2003. Skladno s 

pogodbama, podjetje zagotavlja izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest 

ter zaščito le – teh in okolja na območju celotne občine Izola. 

 

Dejavnosti, ki jih opravljamo redno in po planu proračuna, so 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,  

 pripravljenost ter intervencije dežurne službe. 
 

Poleg rednega letnega vzdrževanja občinskih cest, ki ga vodimo na ločenem stroškovnem 

mestu, se v okviru javne službe, glede na proračunsko zagotovljena sredstva, izvajajo tudi 

manjša investicijska vzdrževalna dela na javnih površinah. 

 

 
Cilj vzdrževanja in urejanja okolja  
 
Na področju vzdrževanja in urejanja okolja bomo vse dejavnosti izvajali z namenom 

optimalnega delovanja, večje gospodarnosti pri porabi sredstev in vpeljave izboljšav in novih 

tehnologij, ki bodo dvignile  kakovosti naših storitev.  

 

Skrb za urejenost javnih in zelenih površin bo naša prioriteta tudi v letu 2021. Prizadevali si 
bomo za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami, saj želimo še naprej ostati zgled 
občanom na področju ohranjanja zdravega, lepega in čistega okolja.  
 
5.3.1 Splošni podatki in cene 
 
Načrt in obseg storitev je bil poslan na pristojni občinski urad in se bo mesečno s pristojnim 
uradom usklajeval. Opravljene storitve bomo obračunavali na osnovi dejansko izvedenih del 
in potrjenega cenika storitev. 
 
V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

76,1 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  23,9 % . 
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5.3.2 Plan poslovanja 
 

5.3.2.1 Urejanje okolja 

5.3.2.1.1 Vzdrževanje čistoče javnih površin 

 

Čiščenje javnih površin obsega ročno in strojno pometanje. Čiščenje se izvaja vse dni v letu, 

v vseh letnih časih in vremenskih pogojih. Intenziteta čiščenja je odvisna od področja, kjer 

se rajon čiščenja nahaja.  

 

V letu 2021 bomo izvajali izredno čiščenje kamnitih sprehajališč ter trgov, za kar smo 

konec leta 2020 naš pometalni stroj nadgradili s sodobno in inovativno strojno 

mehanizacijo, ki delo opravlja učinkovitejše, hitreje ter znižuje stroške storitve. 

 

Frekvenca pometanja je odvisna od letnega časa. Predvsem v poletnih mesecih bomo 

pogostost čiščenja povečali na turistično bolj izpostavljenih območjih, kot so Obalna cesta 

Izola–Koper, sprehajalna pot Svetilnik, Sončno nabrežje in promenada od San Simona do 

pod Belvederja.   

 

5.3.2.1.2 Vzdrževanje otroških igrišč 

 

V občini Izola imamo 11 urejenih otroških igrišč, s katerimi upravlja naše podjetje. Površine 

otroških igrišč bomo še naprej pregledovali dvakrat dnevno, in sicer ob odklepanju in 

ob zaklepanju. Redni pregledi bodo vključevali nadzor nad vzdrževanjem gramoznih površin, 

zapiral ograj, košnjo, praznjenje košev in varnostno ustreznost igral.   

Tudi v letu 2021 bomo sodelovali z Varstveno-delovnim centrom Koper (VDC), s katerim 

podjetje sodeluje že vrsto let, kar se je izkazalo kot odlična praksa, ki vsakodnevno 

pregleduje igrišča in opravlja manjša vzdrževalna dela. 

 

V letu 2021 bomo ponovno opravili redni in dodatni varnostni pregled igral, nameščenih 

na vseh igriščih, za kar nam bo pooblaščeni zunanji izvajalec podal certifikat kakovosti in 

zanesljivosti.  

 

V letu 2021 bomo na otroških igriščih:  

 obnovili dotrajan namakalni sistem na otroškem igrišču BIRBA I, 

 ustrezno sanirali večji kostanj na otroškem igrišču BIRBA I, saj je drevo 
poškodovano in bi ob nepredvidenih naravnih pojavih, kot so neurja in močni sunki 
vetra, lahko predstavljalo nevarnost za obiskovalce igrišča, 

 celovito obnovili izgled igrišča Birba I kar zajema zamenjavo okrasnih zastavic nad 
ograjo in informativnih tabel, ureditev notranjih lesenih ograj in pitnika ter 
pripadajočega odtoka, dodatno zaščito oz. »lakiranje«  igral na igrišču Birba I in 
ureditev peskovnika, 

 nakup in zamenjava igral ob okroglem igrišču v Livadah. 
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Poleg navedenega predlagamo, da: 

- se otroško igrišče Jagodje razdeli na dva dela, in sicer na otroško igrišče z igrali ter 
na športno igrišče s podlago za nogomet, košarko in rokomet. Igrišče bi ločili z 
zaščitno mrežo in dodatno uredili vhod. Predlagamo tudi ureditev vodne fontane oz. 
pitnika s primernim odtokom, nove  sanitarije ter pokrit prostor za druženje, 

- se na  otroškem igrišču na ulici Zvonimira Miloša (»Žogolandija«) preoblikuje 
zasnova, in sicer v igrišče za starostno skupino od 3 do 13 let. Obnovili bomo tudi 
zaščitno mrežo okrog igrišča, 

- se igrišče na Ulici Bogomira Magajne zagradi s panelno ograjo in obnovi dotrajana 
igrala. 

 

Vsa javna otroška igrišča v občini Izola so brezplačno dostopna, tako da vsem otrokom 

omogočamo igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Zabavna, predvsem pa varna 

igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju teh igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč, 

saj nas pri tem vodita kakovost in raznovrstnost. 

 

5.3.2.1.3 Vzdrževanje parkov in zelenic 

 

Delovna enota Vzdrževanje okolja skrbi za številne zelenice, parke in hortikulturno urejena 

krožišča. Skrb obsega redno košnjo, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in grmovnic 

ter odvoz materiala iz javnih parkov in zelenic. Pri čemer slavimo kot zelo zelena in s parki 

bogato opremljena občina, za kar je Občina Izola leta 2019 prejela priznanje za najbolj 

urejen turistični kraj v letu 2019, pri čemer je bila izpostavljena predvsem urejenost parkov, 

zelenic in tržnice. 

 

Plan nabave:  

 

V letu 2021 planiramo nabavo sodobnejše opreme, ki bo omogočila učinkovitejše, lažje in 

predvsem okolju prijaznejše delo:  

 

 (električne) samohodne in nahrbtne kosilnice,  

 zamenjava traktorja, 

 tovornjak z dvižno roko (polip). 
 

Plan del: 

 

 v parku Trga padlih bomo do konca meseca maja 2021 obnovili dotrajan namakalni 
sistem, 

 arboristično dopolnili oziroma nadgradili park za črpališčem med Kosovelovo ulico 
in Cankarjevim drevoredom, 

 zamenjali bomo cevi kapljičnega namakalnega sistema v vseh parkih,  

 na Sončnem nabrežju bomo dobavili in montirali kovane ograje za zelenico med 
cestiščem in promenado, 

 na Trgu padlih bomo obnovili ograjo okrog zelenic. 
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V sodelovanju z Občino Izola poteka dolgoročni in dolgoletni projekt “Izola, zeleno mesto”, v 

sklopu katerega bomo v letu 2021 nadaljevali z zasaditvijo dodatnih dreves na drevoredu 

ob Prešernovi cesti in ob Drevoredu 1. maja, na zelenici ob arheološkem parku v Simonovem 

zalivu in raznih lokacijah po mestu kot tudi hortikulturno in arboristično ureditvijo gredic na 

Sončnem nabrežju.  

 

5.3.2.1.4 Urbana oprema v občini Izola 

 

Postavitev urbane opreme prispeva k lepšemu izgledu mesta in predstavlja dodano 

vrednost našemu okolju, zato je pomembno, da je urbana oprema skrbno izbrana in 

umeščena v prostor.  

 

Na javnih površinah bomo obnovili, posodobili ter dodatno namestili klopi ter parke 

opremili s sodobnejšimi in novejšimi koški za smeti, slednje pa bomo postavili tudi na 

plaži Svetilnik. 

 

V letu 2021 bo naš cilj poenotiti opremo znotraj določenih območij, izboljšati in olepšati 

javne površine in poti in doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja. S tem namenom 

bomo postavili tudi moderne cestne ovire, ki bodo preprečevale prehod manjših motornih 

vozil na območja za pešce in s tem zagotovile večjo varnost sprehajalcev. 

 

5.3.2.2 Vzdrževanje avtobusnih postaj  

 

V upravljanju imamo skupno 18 avtobusnih postajališč, kjer skrbimo za ličen izgled in 

odstranjevanje nedovoljenega plakatiranja, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2021. 

  

Obenem bomo na avtobusnih postajah Malija in Cetore, ki sta že močno dotrajani, postavili 

stekleni hiški in ju opremnili z enotnimi tablami z voznim redom. 

 

5.3.2.3 Izobešanje zastav 

 

Izobešanje in vzdrževanje zastav ter postavljanje in vzdrževanje nastavkov za izobešanje 

zastav na drogovih javne razsvetljave in drugih javnih krajih, opravljamo v skladu z letnim 

programom izvajanja javne službe. Zastave postavljamo na 34 lokacijah, in sicer na drogove 

modre barve dolžine 1,9 m. Izobešamo jih ob državnih praznikih in drugih primerih, določenih 

z državnimi ali občinskimi predpisi (občinski prazniki, prireditve …) ali po naročilu občinske 

uprave.  

 

V letu 2021 bomo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi ter Občino Izola uredili dodatne 

lokacije za izobešanje zastav. 
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5.3.2.4 Vzdrževanje prometnih površin 

5.3.2.4.1 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije 

 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter 

dopolnjevanje, nadomestitev ali popravilo dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule 

prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.  

 

V letu 2021 bomo poškodovano prometno signalizacijo postopoma zamenjali s 

sodobnejšo in predvsem manjšo, ki bo zagotovila boljšo in jasnejšo preglednost v prometu 

ter pripomogla k lepšem zgledu mesta.  

 

V sodelovanju z Občino Izola, bomo v letu 2021 posodobili ulične table z imeni ulic. Skupno 

bomo zamenjali 158 tabel. 

 

Skladno s planom, bomo tudi v letu 2021 obnovili številne talne označbe, ki označujejo 

varno pot v šolo, prehode za pešce ter ostalo talno signalizacijo. 

 

Poškodovane jeklene varovalne ograje (JVO) bomo obnovili, na novo urejenih cestnih 
odsekih pa bomo postavili nove. 
 

5.3.2.4.2 Vzdrževanje prometnih površin in lokalnih cest 

 

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javnih cest, obsega njihovo čiščenje 

in popravila lokalnih poškodb. Javne prometne površine pa niso samo ceste oz. površine po 

katerih se gibljejo vozila, temveč tudi vse druge javne površine, kot so pločniki, stopnišča, 

javne poti, vaška središča, avtobusna postajališča, parkirne in druge površine.  

 

Na področju vzdrževanja prometnih površin, bomo v letu 2021 opravljali redna vzdrževalna 

dela na cestiščih, ki jih imamo v upravljanju. 

 

Tabela 8: Dolžine občinskih cest v letu 2020 

Vrsta cest in poti Dolžina (v m) 

Lokalne ceste (LC) 34.848 

Javne poti (JP) 84.697 

Zbirne mestne ceste (LZ) 4.911 

Mestne in krajevne ceste (LK) 2.566 

Skupaj 127.022 
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V letu 2021 bomo:  

 

- preplastili odsek med stadionom na Maliji in odcepom za Malijo,  
- preplastili odsek med Kortami in Morgani,  
- preplastili odsek med Jagodjem Dolina in Koštrlagom,  
- preplastitev ceste v starem Jagodju (Palčič Urbas JP) 
- sanirali zgornji del stopnic ter podpornega zidu na plaži pod Belvederjem in pohodne 

površine do bližnjega parkirišča,  
- uredili brežine ob promenadi na Svetilniku z novim podpornim zidom, 
- uredili lesena sedišča in lesen pomol na plaži Svetilnik. 

 

5.3.2.5 Mestna in kmečka tržnica 

Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. je zadolženo za urejanje in vzdrževanje mestne 

tržnice v Izoli. Zahteve in pogoji glede delovanja tržnice so opredeljeni v Odloku o tržnem 

redu občine Izola. 

 

V letu 2021 bomo prenovili platnene strešne konstrukcije še preostalih sedmih stojnic.  

Komunala Izola je v upravljanje prejela tudi lokalno kmečko tržnico, ki se nahaja ob 

Drevoredu 1. maja. Pred vzpostavitvijo projekta mora podjetje zagotoviti zakonske pogoje, 

ki so predvideni za delovanje tovrstne tržnice (postavitev sanitarij, vzpostavitev vodne 

napeljave in odtokov …). 

 
 
5.3.3 Okoljski vidiki 
 

5.3.3.1 Fitofarmacevtska sredstva 

Fitofarmacevtska sredstva bomo uporabljali samo v primeru potrebe zaradi napada 
škodljivcev in bolezni na rastlinah. Uporabljali jih  bomo v minimalnih potrebnih količinah in 
na omejenem minimalnem področju. Pri uporabi ustreznih fitofarmacevtskih sredstev bomo 
vedno uporabljali takšna, ki imajo najmanjši vpliv na okolje. 
 
Tabela 9: Plan aktivnosti - okolje 

 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

 

1. OTROŠKA IGRIŠČA                         
 

Obnova dotrajanega namakalnega sistema 

na otroškem igrišču BIRBA I             

Občinski 

proračun 

Ustrezna sanacija večjega kostanja na 

otroškem igrišču BIRBA I             

Občinski 

proračun 

Celovita obnova izgleda igrišča BIRBA I 
                        

Občinski 

proračun 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Nakup in zamenjava igrala ob okroglem 

igrišču v Livadah                        

Občinski 

proračun 

Razdelitev otroškega igrišča Jagodje na dva 

dela                        

Občinski 

proračun 

Na  otroškem igrišču na ulici Zvonimira 

Miloša (»Žogolandija«) preoblikuje 

zasnova, in sicer v igrišče za starostno 

skupino od 3 do 13 let.              

Občinski 

proračun 

Igrišče na Ulici Bogomira Magajne se 

zagradi s panelno ograjo in obnovi 

dotrajana igrala.                         

Lastna 

sredstva 

2. PARKOVNE STORITVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

V parku Trga padlih bomo do konca meseca 

maja 2021 obnovili dotrajan namakalni 

sistem,             

Občinski 

proračun 

Arboristično dopolnili oziroma nadgradili 

park za črpališčem med Kosovelovo ulico in 

Cankarjevim drevoredom,             

Občinski 

proračun 

Zamenjava cevi kapljičnega namakalnega 

sistema v vseh parkih             

Občinski 

proračun 

Na Sončnem nabrežju bomo dobavili in 

montirali kovane ograje za zelenico med 

cestiščem in promenado,             

Občinski 

proračun 

Na Trgu padlih bomo obnovili ograjo okrog 

zelenic.             

Občinski 

proračun 

3. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Na avtobusnih postajah Malija ter Cetore, 

bomo postavili stekleni hiški in ju opremili z 

enotnimi tablami z voznim redom.             

Občinski 

proračun 

4. VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Poškodovano prometno signalizacijo bomo 

postopoma zamenjali             

Občinski 

proračun 

Posodobili ulične table z imeni ulic             

Občinski 

proračun 

Obnovili vse talne označbe, ki označujejo 

varno pot v šolo, prehode za pešce …             

Občinski 

proračun 

Poškodovane jeklene varovalne ograje 

(JVO) bomo obnovili, na novo urejenih 

cestnih odsekih pa bomo postavili nove.             

Občinski 

proračun 

5. VZDRŽEVANJE PROMETNIH IN 

LOKALNIH CEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Preplastili bomo odsek med stadionom na 

Maliji in odcepom za Malijo             

Občinski 

proračun 

Preplastili bomo odsek med Kortami in 

Morgani             

Občinski 

proračun 

Preplastili bomo odsek med Jagodjem 

Dolina in Koštrlagom             

Občinski 

proračun 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Preplastili bomo cesto v starem Jagodju 

(Palčič Urbas JP)             

Občinski 

proračun 

Sanirali bomo zgornji dela stopnic ter 

podpornega zidu na plaži pod Belvederjem 

in pohodne površine do bližnjega parkirišča             

Občinski 

proračun 

Uredili bomo brežine ob promenadi na 

Svetilniku z novim podpornim zidom,             

Občinski 

proračun 

Uredili bomo lesena sedišča in lesen pomol 

na plaži Svetilnik.             

Občinski 

proračun 

6. URBANA OPREMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Poenotili bomo opremo znotraj določenih 

območij, izboljšati in olepšati javne površine 

in poti, doseči splošno vizualno urejenost 

urbanega okolja.             

Občinski 

proračun 

7. MESTNA IN KMEČKA TRŽNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Prenovili bomo platnene strešne 

konstrukcije še preostalih sedmih stojnic.             

Občinski 

proračun 

 

 

Vpliv zakonodajnih sprememb na stroške DE Vzdrževanje okolja 

 

Zaradi ukrepov in zakonodaje, ki je bila v letu 2020 predmet korenitejših sprememb, bodo 

službe našega podjetja v letu 2021 občutile finančne posledice. Omenjene spremembe bodo 

namreč povzročile višje materialne in storitvene stroške, ki pa po drugi strani lahko negativno 

vplivajo na doseganje visokega standarda. K temu so v letu 2020 dodatno prispevali še drugi 

nepredvideni dejavniki, kot so pojav virusa SARS-CoV-2 in izredni vremenski pojavi. 

 

Za doseganje novih visokih standardov in dolgoročnega pozitivnega poslovanja sta potrebna 

stalni razvoj in inovativna nadgradnja obstoječih delovnih procesov in storitev. 

 

Da bi kljub navedenemu v letu 2021 dosegali zadane standarde, obenem pa tem bolj znižali 

stroške, ki ob tem nastajajo, si bomo prizadevali za maksimalen izkoristek na novo 

pridobljene inovativne opreme in delovnih procesov. V luči tega ocenjujemo da bo poslovni 

izid nižji za 5 %.  
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5.4 PODROČJE IZVAJANJA DEŽURNE IN ZIMSKE SLUŽBE 

 
Komunala Izola zagotavlja dežurno in zimsko službo v skladu s Pogodbo o vzdrževanju 
občinskih cest v občini Izola, sklenjeno med Občino Izola in Komunalo Izola dne 1. 12. 2003 
(v nadaljevanju: Pogodba). Pogodba zavezuje Komunalo Izola, da ima v stalni 
pripravljenosti, to je 24 ur na dan, vse dni v letu, zadostno število primerno usposobljenih in 
opremljenih delavcev, strojev in opreme ter material za takojšnje ukrepanje ob nepredvidenih 
oziroma nepredvidljivih izrednih okoliščinah ter za potrebe zimske službe v občini Izola. 
 
Dežurna služba je organizirana v času od 15. marca do 15. novembra in skrbi za izvajanje 
intervencijskih ukrepov ob izrednih dogodkih na cesti, s ciljem zagotavljati prevoznost cest 
zaradi varnega odvijanja prometa. 
 
Zimska služba deluje praviloma v času trajanja zimskega obdobja od 15. novembra tekočega 
leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer.             
Prioritetno izvaja dejavnosti in opravila potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih 
pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri 
tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste. 
 
Pri izvajanju dežurne in zimske službe bomo delovali v skladu z veljavno zakonodajo in 
zahtevami, ki jih predpisujejo Zakon o cestah (ZCes), Zakon o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP) in Pravilnik o rednem vzdrževanju cest. 
 
Podrobnejši način izvajanja zimske službe je naveden v Izvedbenem programu in 
organizaciji zimske službe za zimsko obdobje, ki ga potrdi Občina Izola. V preostalem 
obdobju leta je način izvajanja dežurne službe opredeljen v Organizaciji dežurne službe.   
 
V dežurno in zimsko službo so vključeni vsi usposobljeni delavci Komunale Izola, razdeljeni 
v dežurne ekipe, ki tedensko opravljajo naloge po vnaprej določenem seznamu.  
 
Dežurno ekipo sestavljajo trije člani (vodja, voznik in delavec). Za izvajanje vseh del in nalog 
v okviru dežurne službe in zimske službe imamo v podjetju na razpolago vsa osebna in 
tovorna vozila podjetja, gradbeno mehanizacijo in drobne stroje ter opremo za posipavanje 
in pluženje cest. 
 
Ob večjih intervencijah se za izvajanje potrebnih interventnih aktivnosti po potrebi vključi tudi 
zunanje pogodbene izvajalce. 
 
Tabela 10: Plan aktivnosti – dežurna služba 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Intervencije 

                        

Lastna sred. in 
občinski 
proračun 

Pripravljalna dela in dela po zaključku 
zimske službe (označitev na cestah…) 

            

Lastna sred. in 
občinski 
proračun 

http://www.iusinfo.si/Zakoni/Besedilo.aspx?SOPI=Z10665FE&Datum=2016-11-19%2000:00:00&Src=060ADUEUr%2fp6zKaiPUA%2bNJReD34vNrxM
http://www.iusinfo.si/Zakoni/Besedilo.aspx?SOPI=Z10665FE&Datum=2016-11-19%2000:00:00&Src=060ADUEUr%2fp6zKaiPUA%2bNJReD34vNrxM


»Ohranimo našo občino čisto danes, za boljši jutri!« 

 

39/77 
 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Podrobni pregled in obnova strojev ter 
opreme 

                        

Lastna sred. in 
občinski 
proračun 

Pridobivanje novih znanj na izobraževanju 
                        

Lastna sred. in 
občinski 
proračun 
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GRADNJE 

5.5 PODROČJE GRADENJ IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV 

 
Delovna enota Gradnje izvaja gradbeno-obrtniška in instalacijska dela na področju nizkih in 
visokih gradenj ter infrastrukturnih objektov predvsem na območju občine Izola. Naši 
naročniki so Občina Izola, pravne in fizične osebe, društva ter ostale enote znotraj Komunale 
Izola. Dela pridobivamo na javnih razpisih in na osnovi povabil naročnikov za sodelovanje 
pri izvedbi investicij. Dela za Občino Izola izvajamo po in-house sistemu, po pooblastilu ali 
pa kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. 
 
Naše storitve ponujamo na trgu, kjer iščemo naše priložnosti na osnovi kakovostnih storitev 
ter zanesljivosti izvedbe in poznavanja lokalnih razmer.  
 
Aktivnosti na nepremičninah se s Sektorjem za nepremičnine usklajujejo in planirajo, po 
potrebi pa vršijo tudi nujne intervencije, kar pa predstavlja izjemo. 
 
Izvedba vzdrževalnih del na nepremičninah s katerimi gospodari Komunala Izola, se 
terminsko usklajuje z ostalimi prevzetimi deli na tržnem segmentu in  morebitnimi internimi 
naročili.  
 
5.5.1 Vzdrževanje objektov v lasti Občine Izola – upravne stavbe in poslovni prostori 
 
DE Gradnje izvaja vzdrževalna in investicijska dela na nepremičninah v lasti Občine Izola. 
Te nepremičnine so stanovanja, poslovni in upravni prostori Občine. S slednjimi gospodari 
Sektor za upravljanje z nepremičninami, kot samostojna enota v sklopu Komunale Izola. 
Navedeni Sektor naroča vzdrževalna in investicijska dela na posameznih nepremičninah DE 
Gradnje preko računalniške aplikacije. 
 

Na področju vzdrževanja upravnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Občine Izola, s 

katerimi gospodari Sektor za upravljanje z nepremičninami, načrtujemo v letu 2021 izvedbo 

del v okviru predvidenih sredstev, ki jih ima navedeni sektor na razpolago.  

Vzdrževanje delimo na tekoče in investicijsko. Nekatere predvidene investicije bodo predmet 

javnega naročila. DE Gradnje bo pri teh investicijah izvajala storitve vodenja projekta in 

svetovanja Sektorju za nepremičnine ter to storitev primerno obračunala. Vzdrževanje in 

interventna dela bomo izvršili na osnovi naročil prejetih s strani Sektorja za upravljanje z 

nepremičninami preko internetne aplikacije. Delo bo potekalo na utečen način, ki omogoča 

pričakovano odzivnost po oddani prijavi. Sektor za upravljanje z nepremičninami pripravi 

predloge investicijskih del, ki se jih preda v potrditev Občini Izola. Glede na obseg del, termin 

izvedbe in zahtevnost, bomo ta dela izvršili z lastno delovno skupino ali jih, po predhodno 

objavljenem povpraševanju, oddali najugodnejšemu ponudniku na trgu. Vse aktivnosti bomo 

izvajali v skladu z ZJN-3. 

 

V letu 2021 bo potekalo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v objektih na naslovu 

Veliki trg 1, Gorkijeva ulica 14 in Ulica Alme Vivoda 3.  
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Sektorju za upravljanje z nepremičninami bomo svetovali pri tehničnih rešitvah v zvezi z 

opredelitvijo obsega  posameznih vzdrževalnih oz. investicijskih del. 

 
5.5.2 Vzdrževanje objektov v upravljanju Komunale Izola – stanovanja 
 
Pridobivanje naročil v zvezi s stanovanji poteka po enakem postopku kot za upravne in 

poslovne prostore, torej preko Sektorja za upravljanje z nepremičninami. Pri tem ločimo dela 

iz naslova tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in interventnih del. 

Investicijska vzdrževanja stanovanj, na osnovi pobude Sektorja za upravljanje z 

nepremičninami, potrjuje Občina Izola. 

 

Pri investicijah, ki bodo po pravilih ZJN-3, oddane zunanjim izvajalcem, bomo opravljali 

storitve vodenja projekta. Izvedli bomo investicijska vzdrževanja v objektih in stanovanjih 

na naslovu Cegnarjeva 2-4, Krpanova 5 ter v Ulici Zvonimira Miloša 26 in 27. 

 

Obseg predvidenih del bo v letu 2021 nekoliko večji, saj je predviden povečan obseg 

investicijskih del na področju prenove stanovanj. 

 

Visok nivo kakovosti naših storitev, izvedbe del in doseganje zastavljenih rokov ostajajo še 

naprej naša stalnica. 

 
 
5.5.3 Investicije Občine Izola 
 
V letu 2021 bomo osredotočeni na realizacijo del na infrastrukturi, ki jo ima v najemu 

Komunala Izola in sicer na fekalni kanalizaciji, infrastrukturi pristanišča in parkirišč, 

pokopališča v Izoli in Kortah ter na področju ekologije in odvoza odpadkov. 

 

Največji obseg del bomo izvedli na področju ravnanja z odpadno vodo, predvsem na fekalni 

kanalizaciji in delno tudi na meteorni kanalizaciji. V predhodnih letih je bilo projektiranih nekaj 

prenov kanalizacijskega sistema, kakor tudi novogradenj, od katerih bodo nekateri projekti 

realizirani v letu 2021. Med slednje sodi prenova kanalizacije Razgled – San Simon, 

rekonstrukcija kanalizacije na južnem delu Kosovelove ulice in v Vrtni ulici. Z izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja v sklopu aglomeracije Izola mesto bomo omogočili priklop 

objektov na naslovih Polje 15, 15a, 15c in 15d . Na osnovi spiska, ki so ga pripravili sodelavci 

iz enote Kanalizacija, bomo na različnih lokacijah občine zamenjali dotrajane in 

poškodovane pokrove jaškov javne kanalizacije.   

 

Na osnovi snemanja kanalizacijskega omrežja bomo sanirali omrežje proti vdoru morske 

vode. Na črpališču v Izoli bomo rekonstruirali elektro- in strojne inštalacije ter vgradili 

grablje pred prelivnim bazenom »Ž«. 

 

Na pokopališču Izola, bomo nadaljevali s prenovo pohodnih poti med grobovi na novem 

delu in na starem delu pokopališča, uredili prostor za talne žarne niše, izvedli armirano-

betonske okvirje za postavitev spomenikov na novejše grobove in uredili osrednjo kapelico 
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Sv. nadangela Mihaela po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo ter v skladu s 

konzervatorskim načrtom. Za potrebe dejavnosti pokopališke službe bomo obnovili prostor 

za urejanje pokojnikov. 

 

Na področju odvoza odpadkov bomo realizirali aktivnosti za ureditev ekoloških otokov in 

posege na področju zbirnega centra, ki bodo zagotavljali požarno varnost v skladu z Uredbo 

o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. 

 

V sklopu prenove Ribiškega mandrača bomo odgovorni za vodenje projekta. Izvajalec del 

bo izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih. 

 

Za območje makadamskega parkirišča ob Ladjedelnici in parkirišča Lonka, bomo vodili in 

usklajevali izdelavo projektne dokumentacije za celostno ureditev parkirišča. Na osnovi 

projekta bomo makadamsko parkirišče pri Ladjedelnici asfaltirali in uredili vso potrebno 

infrastrukturo. Na parkirišču Argo bomo uredili električno napeljavo in razsvetljavo. 

 

Pri ostalih investicijah za leto 2021, ki jih razpisuje Občina Izola, delovna enota Gradnje 

planira pridobiti in izvesti dela v vrednosti cca 55.000 EUR. Vrsta del bo odvisna od potreb 

naročnika. 

 

 
5.5.4 Tržne storitve 
 
Na področju izvajanja del za zunanje naročnike je zadani cilj povečati obseg del.  

 

Prisotnost v lokalnem okolju bomo ohranili s sodelovanjem na razpisih, ki jih vršijo javne 

ustanove v občini Izola, kot npr. šole, vrtci, Zdravstveni dom, Splošna bolnišnica Izola, TIC 

in CKPŠ ter vzdrževanjem stika z individualnimi investitorji. V letu 2021 bomo ponujali tudi 

storitev nadzora po Gradbenem zakonu.  

 

Poznavanje lokalnega okolja in razmer na terenu bomo, ob primerni ceni in visoki kakovosti 

storitev, izpostavili kot našo prednost. 

 
 
Tabela 11: Plan aktivnosti - gradnje 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Vzdrževanje poslovnih 

prostorov v upravljanju 

Komunale 

                        Najemnina 

Vzdrževanje stanovanj v 

upravljanju Komunale 
                        Najemnina 

Vzdrževanje upravnih 

prostorov Občine Izola 
                        Najemnina 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Rekonstrukcija kanalizacije 

San Simon-Razgled 
                        

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija kanalizacije 

Vrtna ulica 
            

Občinski 

proračun 

Izvedba ekoloških otokov                         
Občinski 

proračun 

Kanalizacija Aglomeracija 

mesto 
                        

Občinski 

proračun 

Pohodne poti na pokopališču                         
Občinski 

proračun 

Kapelica Sv. nadangela 

Mihaela na pokopališču v Izoli 
            Najemnina 

Odvodnjavanje parkirišče 

Tomažičeva 
            

Občinski 

proračun 

Parkirišče Ladjedelnica             
Občinski 

proračun 

Tržne gradnje                         Investitor 

 

 

K realizaciji poslovnega načrta bo pripomogel tudi Sklep župana s katerim je, na predlog 

Komunale, potrdil nov – višji »Cenik za storitve vzdrževanja stanovanj, poslovnih prostorov 

in upravnih prostorov v lasti Občine Izola«. Cene se uporablja od  1. 7. 2020 dalje. V letu 

2020 smo nabavili nekaj ročnega orodja, predvsem baterijskega, kar bo olajšalo in pospešilo 

delo pri vzdrževanju objektov. 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 

5.6 PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

 
5.6.1 Splošni podatki in cene 
 
Komunala Izola d. o. o. izvaja pogrebno dejavnost na osnovi veljavnega Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti ter na podlagi Dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga 
je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na podlagi Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti zagotavljamo 24-urno dežurno službo in obvezno občinsko 
gospodarsko javno službo na območju občine Izola. V skladu z Odlokom o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti na območju občine Izola, je Komunala Izola d. o. o. upravljavec 
pokopališča v Izoli in pokopališča v Kortah. Lastnica navedenih pokopališč je občina Izola, 
Komunala Izola pa zanju plačuje letno najemnino.  
 
V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

53,4 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  46,6 % . 

 
 
Tabela 12: Predvideno število pogrebov 

Zap. št. Predmet poročanja Ocena 2020 Predvideno 2021 

1 
Število pogrebov: 

- Izola 
- Korte 

130 
123 
7 

140 
133 

7 

2 
Klasični pokop: 
Žarni pokop: 

30 
100 

40 
90 

 
Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2020 izvedli 130 pogrebov. V letu 2021 predvidevamo 
izvedbo 140 pogrebov.  
 
V zgornji tabeli je prikazano število pogrebov na pokopališčih v Izoli in Kortah ter struktura 
pokopov po vrsti pogreba. Beležimo večje povpraševanje po izvedbi žarnih pokopov kot po 
izvedbi klasičnih pokopov. Med žarnimi pokopi so vključeni tudi raztrosi pepela na 
pokopališču in izven pokopališča.  
 
 
5.6.2 Plan poslovanja 
 

5.6.2.1 Ureditev in sanacija pohodnih poti na starem delu pokopališča v Izoli  

 
V naslednjem letu bomo nadaljevali z urejanjem glavnih pohodnih poti in poti med grobovi 
na starem delu pokopališča v Izoli. Te so posute s peskom, med katerega je pomešan 
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humus, ki se je ustvaril pretežno iz iglic cipres. Zaradi tega na poteh vztrajno rasteta trava in 
plevel, ki ju je potrebno stalno čistiti in pleviti. Da bi preprečili nadaljnjo rast trave in plevela, 
bomo odstranili vrhnjo plast peska v debelini cca 10 cm. Na očiščeno površino bomo postavili 
protikoreninsko folijo, ki preprečuje rast rastlin. Preko te bomo položili fleksibilno mrežo za 
stabilizacijo (npr. DuPont GroundGrid) in jo dopolnili s peskom. S tem bomo izvedli utrjeno, 
stabilizirano pohodno površino. Omogočili bomo tudi nemoteno dreniranje padavinskih vod. 
Ureditev pohodnih poti je nujno potrebna za zagotovitev varnejše hoje in izgleda 
pokopališča. Poleg tega bo slednje prispevalo tudi k bolj smotrnemu upravljanju z delovno 
silo, saj je bil en delavec zadolžen samo za odstranjevanje plevela oz. urejanje pohodnih 
poti. 
Z inovativno rešitvijo bomo gospodarneje upravljali s finančnimi sredstvi na področju delovne 
sile in jo smotrno izkoristili na drugih področjih pokopališke in pogrebne dejavnosti.   
 

5.6.2.2 Obnova osrednje kapelice Sv. nadangela Mihaela  

 
V letu 2021 si prizadevamo predvsem izvesti največjo dolgoročno investicijo, to je obnova 
osrednje kapelice Sv. nadangela Mihaela. Sanacijo kapelice bomo izvajali fazno, 
predvidoma v naslednjih dveh letih. Obnova kapelice je natančneje opisana v 
konzervatorskem načrtu izdelanem v letu 2012. Na kapelici so vidne velike razpoke fasade, 
zunanji tlaki, ki so dejansko grobnice, se vsako leto bolj posedajo, zato je hoja po njih 
nevarna. Tudi kritina in kleparski izdelki propadajo, neustrezno je tudi odvodnjavanje iz 
strehe. Osrednja kapelica Sv. nadangela Mihaela predstavlja enega izmed glavnih 
zgodovinskih simbolov in spada med elemente kulturnega spomenika lokalnega pomena, za 
katerega je razglašen stari del pokopališča v Izoli. Ravno zaradi kulturnih in zgodovinskih 
vrednot le-tega ne smemo dopustiti, da bi objekt in njegovo bližnjo okolico zanemarili in 
pustili propadati.  
 

5.6.2.3 Obnova predprostora za pripravo in urejanje pokojnikov ter hladilnice  

 
Oprema v predprostoru za urejanje pokojnikov in hladilnica, sta tehnološko dotrajani in 
zastareli, saj sta bila prostora izvedena pred 30 leti. V hladilnici imamo 6 prostorov za 
hranjenje pokojnikov, od katerih so uporabni 4. V zadnjih letih v mrliške prostore prinašamo 
in v njih hranimo večje število pokojnikov kot je opravljenih pogrebov. Poleg izolskih 
pokojnikov smo prevzeli in do prevzema hranili, dodatnih 167 pokojnikov. Zaradi spremembe 
zakonodaje, je Komunala Izola d. o. o. dolžna prevzeti in pripeljati v svoje hladilne prostore 
vse pokojnike, ki umrejo na območju občine Izola. Največ dodatnih pokojnikov, ki v občini 
Izola nimajo stalno prijavljenega prebivališča, prevzamemo iz Splošne bolnišnice Izola. 
Pripeljane pokojnike nato predamo pristojnim pogrebnim komunalnim službam. V 
predprostor in hladilnico vstopajo tudi delavci ostalih pogrebnih komunalnih podjetij. Kot 
ugledno komunalno podjetje ne moremo dovoliti, da se navzven pokažemo s tako zastarelo 
opremo. Do spremembe zakonodaje so obstoječe kapacitete za hranjenje pokojnikov v 
hladilnici zadostovale. Zaradi povečanega obsega dela in izgleda je potrebno prostore 
posodobiti in povečati kapacitete za hranjenje pokojnikov.  
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5.6.2.4 Ureditev finančnih razmerij za del pokopališča, ki je razglašen za spomenik 
lokalnega pomena  

 
V letu 2011, je Občina Izola sprejela Odlok o razglasitvi izolskega pokopališča za 
spomenik lokalnega pomena (UO 2/2011). Od leta 2011 do vključno leta 2014, je Občina 
Izola namenila letno okrog 11.000,00 EUR namenskih proračunskih sredstev za vzdrževanje 
dela pokopališča razglašenega za spomenik lokalnega pomena in za neplačane najemnine 
tamkajšnjih grobov. V tem obdobju smo imeli tudi sklenjeno pogodbo o črpanju namenskih 
sredstev iz proračuna. V letu 2015 je znašala višina proračunske postavke 5.000,00 EUR, v 
letu 2016 pa le 1.000,00 EUR. Kljub večkratnim pisnim pozivom k sklenitvi pogodbe o 
črpanju namenskih sredstev, le teh nismo mogli koristiti. Število grobov, ki spada k 
spomeniku lokalnega pomena je 328. Od teh je najemnina plačana le za okrog 100 grobov. 
Vsako leto je manjše zanimanje tujih državljanov za vzdrževanje najetih grobov, ki spadajo 
med kulturni spomenik, izrednega lokalnega pomena. Ti zanemarjeni grobovi kazijo podobo 
pokopališča in  pospešujejo propadanje kulturne dediščine. Skupni letni znesek odprtih 
postavk iz naslova najemnin teh grobov znaša 20.000,00 EUR. Zato si za v prihodnje 
prizadevamo ponovno vzpostaviti stalno zagotavljanje finančnih sredstev, namenjenih 
ohranjanju kulturne dediščine v skladu z Odlokom in pokritju odprtih postavk v celoti. V letu 
2020 smo iz namenskih proračunskih sredstev prejeli 10.000,00 EUR.  
 
Tabela 13: Plan aktivnosti – pogrebna in pokopališka dejavnost 

 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Ureditev in sanacija pohodnih poti na 
starem delu pokopališča v Izoli             

Občinski 
proračun 

Obnova osrednje kapelice Sv. nadangela 
Mihaela             

Občinski 
proračun 

Obnova predprostora za urejanje 
pokojnikov in hladilnice             

Občinski 
proračun 

Spomeniki lokalnega pomena 
                        

Občinski 
proračun 
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5.7 PODROČJE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČEM 

 
5.7.1 Splošni podatki in cene 
 
Komunala Izola d.o.o. ima v skladu z Odlokom o občinskem pristanišču Izola, v najemu in 
upravljanju pristaniško infrastrukturo in akvatorij občinskega pristanišča Izola. Lastnica te 
infrastrukture je v večjem deležu Občina Izola. Komunala Izola za najeto infrastrukturo Občini 
plačuje letno najemnino. 
 
Število posameznih vrst privezov konec leta 2020, s planom za leto 2021, je prikazano v 
Tabeli 1 (Ključni kazalniki procesov) tega poslovnega načrta, v točkah 16 do 20. 
 
Na osnovi elaborata cen so izdelane cene posameznih storitev v občinskem pristanišču, ki 
jih je v mesecu juliju 2016, na predlog upravljavca, potrdil Občinski svet občine Izola. 
 
V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

75,3 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  24,7 % . 

 
 
5.7.2 Plan poslovanja 
 
Komunala Izola je, zadolžena za vodenje projekta obnove ribiškega pristanišča Izola, v 

katerem sodeluje z Občino, ribiči in drugimi deležniki. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno 

gradbeno dovoljenje za obnovo ribiškega pristanišča v Izoli in oddali Vlogo za pridobitev 

nepovratnih evropskih sredstev na Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano ( 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja). 

 

Projekt se bo zaradi spremenjenih razmer izvajal v dveh fazah. Prva faza - Obnova ribiškega 

pristanišča – Izola – II. faza (severni del), v skupni vrednosti 2.649.107,65 EUR, se bo 

izvajala v letu 2021 in zajema nadvišanje skalometa, postavitev plavajočih pomolov in 

tlakovanje intervencijske poti na ribiškem pomolu ter povišanje obale na severnem delu 

mandrača, vključno z vzpostavitvijo video nadzora, elektro in vodovodnih omaric, 

podzemnega ekološkega otoka ter postavitvijo  novih zabojnikov za mreže. S prijavo 

omenjene prve faze projekta na Četrti javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta 

iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja so se v celoti počrpala vsa razpoložljiva sredstva. 

Delež upravičenih stroškov prve faze projekta znaša 2.415.252,34 EUR in bo v 90% 

sofinanciran z nepovratnimi evropskimi sredstvi. 

 

V drugi fazi se bo povišala obala južnega dela mandrača, vključno z malim pomolom. Prav 

tako se bo povišala in razširila promenada na Sončnem nabrežju, vključno z ureditvijo 

zelenice in namakalnega sistema ter javne razsvetljave med promenado in cesto.  

 

Zlasti za izolske ribiče, pomeni obnova ribiškega pristanišča v Izoli pridobitev ustrezne 

infrastrukture za opravljanje ribiške dejavnosti. Prav tako bo po obnovi območje starega dela 

mesta varnejše pred vplivom plimovanja morja. 
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Na osnovi temeljitega podvodnega pregleda stanja priveznih verig pomolov in sidrnih blokov 
na katere so ti pomoli pritrjeni, je bilo ugotovljeno, da so tako verige kot tudi privezna ušesa 
na sidrnih blokih izrabljeni (korodirani) do take mere, da je nevarnost za porušitev verižne 
zveze med sidri in pomoli velika, kar lahko privede do velikih materialnih in finančnih 
posledic. Z zamenjavo verig in sidrnih blokov smo pričeli že v letu 2020 in bomo 
nadaljevali v letu 2021. Nabavili bomo material za zamenjavo mooringov (privezne verige in 
vrvi) in pričeli z njihovo zamenjavo. 
 

Pri vplutju plovil v pristanišče Izola opažamo, da se le-to izvaja z neprimerno hitrostjo, kar 

povzroča valovanje in posledično valjanje plovil ter plavajočih pomolov. Hitrost vplutja v 

občinsko pristanišče Izola je z odlokom in splošnimi pogoji omejena na 2 vozla. Za 

zmanjšanje možnosti morebitnih nesreč, poškodb pristaniške infrastrukture in plovil bomo 

uporabnike pristanišča obveščali o prehitrem vplutju s postavitvijo obvestilne boje in 

prikazovalnikom hitrosti z radarskim senzorjem, ki bo opozarjal na prehitro plutje po 

vplovitvenem koridorju.  

 

Pohodne površine in najbolj izpostavljene točke plavajočih pomolov niso osvetljene, zato 

bomo za lažjo orientacijo pri pristajanju v večernih urah oz. ponoči, osvetlili pohodne 

površine plavajočih pomolov.  

 

Trenutno je dostop na plavajoče pomole urejen z mehansko ključavnico. Zaradi varnosti in 

evidence dostopa na pomole ter v primeru nesreče, lažjega dostopa za reševalne enote, 

bomo uredili dostop na plavajoče pomole z enotnim ključem oz. elektronskim dostopom. 

V letu 2021 bomo na plavajočih pomolih postavili dodaten video nadzor na korenih plavajočih 

pomolov. 

 

Na najbolj izpostavljenem mestu, kjer se zaradi morskih tokov in vetra, predvsem v poletni 

sezoni nabira veliko odpadkov, t.j. v kotu pri Lonki, bomo namestili avtomatski čistilec 

plavajočih odpadkov. Za preprečitev, da bi morski tokovi prinašali odpadke in morsko travo 

v pristanišče, bomo na vhodu v pristanišče postaviti ustrezno prepreko (podvodno zračno 

zaveso). 

 
Na novih podaljških plavajočih pomolov A, B in C, bomo izvedli električne in vodovodne 
instalacije ter postavili nove omarice. 
 
 
5.7.3 Okoljski vidiki 
 

5.7.3.1 Požarna varnost 

V letu 2021 bomo s postavitvijo hidrantnega omrežja na ribiškem pomolu zagotovili večjo 
požarno varnost. 
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5.7.3.2 Izlitje nevarnih tekočin 

Za zmanjšanje nevarnosti onesnaževanja okolja zaradi izlitja nevarnih tekočin, bomo v letu 
2021 nabavili dodatne vpojnike in čistilno sredstvo za ukrepanje ob izlitjih nevarnih snovi 
manjšega obsega oziroma do prihoda pristojnih služb. 
 

5.7.3.3 Poraba električne energije 

Pri opremljanju pristaniške infrastrukture z novo razsvetljavo bomo vgrajevali izključno 
varčna LED svetila. 
 
Tabela 14: Plan aktivnosti - pristanišče 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Osvetlitev plavajočih pomolov z LED 

razsvetljavo 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Nabava in  izvedba električne in 

vodovodne instalacije na plavajočih 

pomolih skupaj z omaricami (pomol A, 

B, C ,D)             

Lastna 

sredstva 

Zamenjava sidrnih verig in sidrnih 

blokov plavajočih pomolov             

Lastna 

sredstva 

Zamenjava priveznih verig plovil 

(mooringov) 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Električna kontrola dostopa na 

plavajoče pomole                        

Občinski 

proračun 

Nabava in izvedba podvodne zračne 

zavese na vhodu v pristanišče za 

preprečitev vhoda odpadkov v 

pristanišče (delež Komunale Izola)             

Lastna 

sredstva 

Čistilec odpadkov 
            

Lastna 

sredstva 

Dodaten video nadzor na plavajočih 

pomolih             

Lastna 

sredstva 

Boja - omejitev hitrosti 
            

Lastna 

sredstva 

Tabla - omejitev hitrosti 
            

Lastna 

sredstva 
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5.8 PODROČJE UPRAVLJANJA S PARKIRIŠČI 

 
5.8.1 Splošni podatki in cene 
 
Komunala Izola ima v najemu in upravljanju plačljiva parkirišča in posamezna območja 
kratkotrajnega parkiranja v občini Izola, katerih lastnica je Občina Izola. Komunala Izola za 
najeto infrastrukturo plačuje Občini Izola letno najemnino za naslednja parkirišča: 

- 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, 130 parkirnih mest za avtomobile + 17 parkirnih mest za 

avtodome;  
- Pod Belvederjem, 62 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide – 

sezonsko od 1. 4. do 30. 9.; 
- Ladjedelnica, 336 parkirnih mest za avtomobile + 9 parkirnih mest za invalide; 
- Veliki trg, 54 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide; 
- TPC Livade, 47 parkirnih mest za avtomobile; 
- Pod OŠ Vojke Šmuc, 35 parkirnih mest. 

 
Skupno število parkirnih mest, ki jih imamo v upravljanju je 946. 
 
Komunala Izola upravlja tudi z brezplačnimi parkirišči, na katerih je omejen čas parkiranja.  
 
Na osnovi elaborata cen so izdelane cene posameznih storitev na plačljivih parkiriščih, ki jih 
je na predlog upravljavca potrdil Občinski svet občine Izola.  
 
V letu 2021 načrtujemo realizacijo prihodkov doseženih na področju javne službe v deležu  

87,7 % , na področju tržne dejavnosti pa v deležu  12,3 % . 

 
 
5.8.2 Plan poslovanja 
 
Parkiranje avtodomov na parkirišču Tomažičeva je časovno omejeno na 24 ur. Zaradi 

varnosti in kontrole časa parkiranja avtodomov bomo na parkirišču Tomažičeva uredili video 

nadzor nad parkiriščem za avtodome in nad sanitarijami.  

 

Na parkirišču Argo bomo uredili električno napeljavo, razsvetljavo in zamenjali oziroma 

dodali nov parkomat, ki sprejema različna plačilna sredstva (kovanci, bankovci, bančna 

kartica).   

 

Zaradi nepretočnosti prometa na parkirišču Lonka prihaja v poletnih mesecih do zastojev 

prometa na neimenovani ulici ob parkirišču. V letu 2021 bomo pridobili projekte celostne 

obnove parkirišča Lonka. Trenutni vhod na parkirišče bomo premestili na začetek 

neimenovane ulice, uredili dvojni izhod iz parkirišča in zaradi hitrejšega pretoka vozil, 

zamenjali obstoječo vhodno zapornico s hitro zapornico. 
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Del parkirišča Ladjedelnica še ni asfaltiran in nima urejene meteorne kanalizacije. Uredili 

bomo meteorno infrastrukturo, vgradili oljelovilce, uredili razsvetljavo in asfaltirali 

parkirišče. 

 

Z leti se turistični obisk občine Izola veča, kar pa prinaša tudi negativne posledice na 

področju prometa. V konicah sezone prihaja do gneče v središču mesta tudi zaradi 

neurejenosti usmerjanja prometa do končnega cilja uporabnikov, ki je v večini primerov 

parkirišče. V letu 2021 bomo pričeli s postavitvijo informativnih in usmerjevalnih tabel 

do parkirišč s prikazom zasedenosti. Cilj je usmerjanje vozil na prosta parkirna mesta s 

pomočjo detekcije zasedenosti posameznih parkirišč, z namenom razbremenitve prometa v 

središču mesta. S sistemom elektronskega usmerjanja prometa do parkirišč bomo ugotavljali 

stanje prostih parkirnih mest, ločeno za vsako parkirišče posebej ter vozila usmerjali do 

parkirišč z usmerjevalnimi tablami, ki bodo nameščena pred vsakim vhodom na parkirišče in 

pred vhodom v mestno jedro. 

 

DE pristaniška in parkiriščna dejavnost je podvržena vedno večjim stroškom poslovanja 

zaradi strožjih zakonskih zahtev, ki posegajo v storitve enote. Poleg tega nas družba sili 

investirati v inovativne tehnične izboljšave, ki pa zahtevajo tudi večje tekoče vzdrževanje. Na 

drugi strani nam izredne razmere ob višjih stroških poslovanja zmanjšujejo prihodke. S 

stalnim razvojem naših storitev bomo uspeli razhod med stroški in prihodki omiliti in še naprej 

nuditi kakovostne storitve. 

 
5.8.3 Okoljski vidiki 
 

5.8.3.1 Poraba električne energije 

 
Pri opremljanju objektov z novo razsvetljavo bomo vgrajevali izključno varčna LED svetila. 
 
 
Tabela 15: Plan aktivnosti - parkirišča 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Ureditev razsvetljave parkirišča 

»Argo« z LED svetili 
                        

Lastna 

sredstva 

Celostna ureditev parkirišča Lonka  
                        

Občinski 

proračun 

Ureditev prostora za druženje na 

parkirišču Tomažičeva                         

Lastna 

sredstva 

Ureditev peščenega parkirišča 

Ladjedelnica 
            

Občinski 

proračun 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Zamenjava obstoječe zapornice s hitro 

zapornico na parkirišču Lonka (vhodna 

zapornica)                         

Občinski 

proračun 

Izvedba elektronskega nadzora 

zasedenosti parkirišč 
                        

Občinski 

proračun 

Video nadzor parkirišča Tomažičeva 

ulica                         

Občinski 

proračun 

Zamenjava parkomata na parkirišču 

Argo s parkomatom, ki sprejema 

različna plačilna sredstva (kovanci, 

bankovci, bančna kartica)                         

Lastna 

sredstva 

Video nadzor nad parkomati             

Lastna 

sredstva 
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5.9 PODROČJE MEHANIZACIJE 

 
V delovni enoti Mehanizacija bomo v letu 2021 zamenjali starejša vozila za nova, ekološko 

čistejša vozila z najvišjim standardom emisij izpušnih plinov »Euro 6E« ter uporabo 

nekaterih vozil in strojev na izključno električni pogon. 

 

Zamenjali bomo tovorno vozilo Atego kiper, ki ga uporabljamo za prevoz frakcij in za 

potrebe zimske službe. Omenjeno vozilo, ki je letnik 2004 ne izpolnjuje osnovnih 

ekoloških standardov in s tem ne ustreza  okolju prijazni naravi našega podjetja. Predviden 

je nakup vozila, ki dosega standard »Euro 6E«, ki bo poleg večje zanesljivosti in boljše 

izkoriščenosti pripomoglo tudi k nižjim stroškom vzdrževanja. Vozilo bo bilo opremljeno 

s sistemom, ki preprečuje trk vozila (aktivni radar), z dvema kamerama ter možnostjo 

preklopa kamere na posipalec. Vozilo bo imelo tudi sistem proti bočnemu nagibu. Vozilo 

bomo uporabljali v delovni enoti Vzdrževanje okolja kakor tudi za potrebe zimske službe. 

 

Za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, bomo nabavili prikolico s teleskopsko 

svetlobno opremo, ki jo bomo potrebovali ob morebitnih vremenskih nevšečnostih za delo 

v nočnem času (odstranjevanje polomljenega drevja, čiščenje plazov in cest, čiščenje 

meteornih izpustov). Nabavili bomo prenosi agregat za potrebe terenskega dela. Za 

učinkovitejšo izvedbo nakladalnih del, odrivanja, pometanja zbirnega centra in gradbenih del 

na omejenih površinah, bomo nabavili mini nakladač Caterpillar z različnimi priključki.  

 

Za delovno enoto Gradnje bomo nabavili tovorno vozilo B kategorije z odprtim 

zabojnikom in najvišjih ekoloških standardov. Nabavili bomo električno prenosno ročno 

orodje, ki bo pripomoglo k lažjemu in bolj tekočemu delu enote. 

 

V delovni enoti za Ekologijo in ravnanje z odpadki bomo zamenjali tovorno vozilo tipa 

samonakladalec, letnik 2011 z novim ekološko najsodobnejšim vozilom, ki izpolnjuje 

zahteve ekološkega standarda. Vozilo bomo opremili z dvigalom tako, da bo strojniku 

omogočeno strojno nakladanje kosovnih odpadkov. Zamenjava je predvidena tudi za 

smetarsko vozilo Iveco, letnik 2012, saj to ne dosega želenih ekoloških standardov. 

 

Za potrebe delovne enote Kanalizacija je za prihodnje leto načrtovan nakup električnega 

agregata za generator dima, baterijske kosilnice na nitko, dve visokotlačni šobi za 

čiščenje kanalizacijskih sistemov ter zamenjava dotrajane in slabo vidne označevalne 

table za delo na cesti v LED izvedbi za kanalizacijsko vozilo. 

 

Modernizacija avto parka bo potekala skladno z načrtom in glede na finančne zmožnosti 

podjetja.  

 

V enoti sledimo stalnim izboljšavam s ciljem nadzora stroškov, materiala, dela in storitev. K 

temu nas sili tudi zakonodaja, ki vedno bolj regulira v dejavnosti in storitve podjetja. 

Vzporedno s tem smo vedno bolj priča globalnim dejavnikom, ki negativno in vedno bolj 

vplivajo na naše prihodke ob enakih, ali celo višjih stroških poslovanja. Da se temu čimbolj 

izognemo, sledimo razvoju in nabavi novih tehnologij, opreme in strojev, ki nam omogočajo 
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in bodo še močneje vplivale na zmanjševanje stroškov poslovanja podjetja in težnji, da ob 

primerljivih cenah nudimo zelo kakovostne storitve  

 

Načrtujemo, da bo v prihodnjem letu izkoriščenost avtostrojnega parka višja za 1 % v 

primerjavi s tekočim letom. Nasprotno, pa bo poraba goriva, zaradi ekološko ustreznejšega 

voznega parka, predvidoma nižja za 1 %. 

 

Digitalno sledenje vseh vozil in optimizacija izbire poti pri pobiranju komunalnih odpadkov, 

bosta tudi v letu 2021 ostala glavna cilja, za katera si skupaj prizadevata delovna enota 

Mehanizacija in enota Ekologija in ravnanje z odpadki. Doseg omenjenih ciljev bo zagotovil 

lažjo operativno izvedbo aktivnosti, povezanih z zbiranjem in prevozom komunalnih 

odpadkov, ter doprinesel k boljšemu izkoristku samega voznega parka. Ob tem je izrednega 

pomena tudi skrb za ozaveščenost in izobraževanje voznikov, ki ga bomo v letu 2021 izvajali 

v skladu s predvidenim načrtom. Voznike bomo napotili na poligon varne vožnje, na katerem 

bodo nadgradili vozne izkušnje in pridobili nova znanja v cestnem prometu. 

 
 
5.9.1 Okoljski vidiki 
 

5.9.1.1 Izpušni plini vozil 

 
Prizadevali si bomo za nakup ekološko ustreznih vozil z izredno nizko ravnjo izpušnih plinov 

in manjšo porabo goriva, kar je tudi z okoljskega vidika zelo zaželen ukrep. V letu 2021 je 

predviden tudi nakup manjšega električnega tovornega vozila. 

 
 
Tabela 16: Plan aktivnosti - mehanizacija 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Nabava vozil in strojne opreme   
                        lastna sredstva 

Izobraževanje voznikov koda 95 
                        lastna sredstva 
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GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

5.10 GOSPODARJENJE S POSLOVNO STANOVANJSKIM FONDOM V LASTI OBČINE 
IZOLA 

 
5.10.1 Splošno 
 

Podjetje že tretje leto gospodari z nepremičninami v lasti Občine Izola. Gospodarjenje se je 
izkazalo za zelo uspešno. Vsi kazalniki kažejo na to, da je bil prenos gospodarjenja s strani 
Občine smotern, cilji so doseženi oz. nekateri preseženi. Tudi v bodoče si bo podjetje na 
področju nepremičnin prizadevalo dosegati čim višje cilje, predvsem pa gospodariti s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 
 
 
5.10.2 Stanovanja 
 
Podjetje gospodari na območju občine Izola s 324 stanovanji, skupne površine 18.195,19 
m2. To so posamezni deli, včasih pa več delov tvori eno stanovanje. Dejansko je stanovanj 
313.  
 
V teku je projekt novogradnje večstanovanjskega objekta na naslovu Cegnarjeva ulica 
2-4, v katerem so predvidena štiri stanovanja ter projekt rekonstrukcije skupnih delov 
objekta in ureditev štirih stanovanj na naslovu Krpanova ulica 5.  
 
Glavni cilji gospodarjenja s stanovanji bodo še naprej: 

 konsolidacija poslovanja, 

 učinkovit nadzor neplačnikov (takojšnje opozorilo in osebni razgovor, opomin, 
izvršba), 

 vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške gospodarjenja, v 
obnovo in vzdrževanje stanovanj, 

 čim večja zasedenost stanovanj (dodelitev razpoložljivih neprofitni stanovanj z 
razpisom ter prednostno listo), 

 pridobitev novih stanovanj. 
 

Tabela 17: Število stanovanj  

Vrsta nepremičnine Število 

  Skupaj Zasedena Nezasedena 

Stanovanja 324 310 14 

 
V letu 2019 je bil objavljen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki jih oddajamo po 
prednostni listi upravičencev. Spremenili smo veljavnost prednostne liste iz enega leta na 
dve leti, zato bomo novo pridobljena stanovanja v letu 2021 oddajali po prednosti listi iz leta 
2019 do naslednjega novega razpisa.  
 
V letu 2021 bomo pripravili strategijo in na podlagi le-te tudi pravno podlago za oddajo 
stanovanj za mlade družine (namensko najemno stanovanje). Gre za namenska najemna 
razmerja sklenjena za določen čas in z najemninami, ki so bistveno nižje od tržnih. Namen 
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tega je pomagati mladim družinam pri prvem bivalnem osamosvajanju ter jih na osnovi 
časovno omejenega najemnega razmerja, spodbujati k reševanju stanovanjskega problema 
z nakupom lastnega stanovanja.  
 
O novo pridobljenih stanovanjih govorimo tako v primerih projektov novogradenj in 
rekonstrukcij, kot tudi v primeru nepredvidenih izpraznitev (smrt, sodna izpraznitev,…). V 
letu 2021 se predvideva prodaja 3 stanovanjskih enot z namenom pridobitve vsaj 4 novih 
(rekonstrukcije). 
 
V letu 2021 bomo uskladili tudi strategijo urejanja razmerij s starejšimi občani, ki nimajo 
potomcev in živijo v (pre)velikih lastniških stanovanjih. S pokojninami jih težko vzdržujejo, 
zaradi česar stanovanja propadajo. Podjetje namreč dobiva vse več pobud po pomoči pri 
nujnem vzdrževanju stanovanj starejših občanov, ki bi po njihovi smrti postala last Občine. 
Na ta način bi se pomagalo starejšim občanom in hkrati pridobilo nove stanovanjske enote. 
 

Tabela 18: Povprečna mesečna najemnina stanovanj na m2 (DDV se ne zaračunava) 

Leto 2019 

Prihodki 
najemnin (EUR 

mesečno) Kvadratura (m2) 

Poprečna 
najemnina  
(EUR / m2 /mesec) 

Stanovanja - oddana 40.240 14.430 2,79 

 
V letu 2020 je bilo predvideno, da bo podjetje, zaradi lokacijske ugodnosti, predlagalo 
povišanje neprofitnih stanovanjskih najemnin za 30 % (kar Stanovanjski zakon izrecno 
dopušča). Zaradi epidemije korona virusa slednje ni bilo realizirano, zato se predlog prenese 
v leto 2021. V Občini Izola so neprofitne najemnine za cca. 30 % nižje od republiškega 
povprečja, zato je smiselno, da se uskladijo. V kolikor bi se višine neprofitnih najemnin 
uskladile z republiškim povprečjem, bi iz tega naslova pridobili za dobrih 150.000 EUR več 
najemnin kot do sedaj. Ta sredstva bi namenili za vzdrževanje stanovanjskega fonda oz. 
pridobivanje novih stanovanjskih enot, saj obstoječa sredstva iz najemnin ne zagotavljajo 
ustrezno stopnjo vzdrževanja. Posledica tega je propadanje že tako starega stanovanjskega 
fonda. 
 
Z velikim poudarkom bomo nadaljevali s spremljanjem in opozarjanjem neplačnikov, saj je 
cilj zmanjšati število neplačnikov najmanj do ravni povprečja ostalih organizacijskih enot 
oziroma bomo vzdrževali vsaj raven plačanih najemnin v tem sektorju. 
 
Nadaljevali bomo z ogledi ter ocenjevanjem stanja stanovanj. Gre predvsem za nov 
pristop pri vzdrževanju stanovanj, saj se bo to izvajalo tudi po uradni dolžnosti in ne več 
samo na zahtevo strank. Na ta način bomo imeli celostni pregled vsake posamezne 
stanovanjske enote, kar bo podlaga za nadaljnje načrtovanje. Ugotovitve z ogledov bodo 
tudi podlaga za vzpostavitev katastra nepremičnin, pri čemer bodo imela stanovanja 
prednost. 
 
Novost pri gospodarjenju z nepremičninami (stanovanji in poslovnimi prostori) v lasti Občine 
Izola, bo razširitev dejavnosti v smislu opravljanja upravniških storitev. V letu 2021 bomo 
pripravili podlago in načrt pristopa k upravniški dejavnosti. Zaradi časa, ki je bil potreben za 
integracijo (nove) dejavnosti gospodarjenja z nepremičninami v podjetju, so do sedaj to 
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dejavnost opravljali zunanji izvajalci. Zaradi slednjega ter dobrega poznavanja zakonodaje s 
področja stanovanj in sinergij z drugimi delovnimi enotami podjetja, še posebej na področju 
vzdrževanja, ocenjujemo, da je za razširitev dejavnosti v tej smeri napočil pravi trenutek. 
 

5.10.2.1 Vzdrževanje stanovanj 

 
Tako kot doslej je predvideno tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, in sicer 
vzdrževanje po potrebi oziroma na prijavo o nepravilnostih s strani najemnikov, kot tudi po 
uradni dolžnosti na podlagi ocen stanja stanovanj. S tem bomo prešli na plan preventivnega 
vzdrževanja. 
 
V preteklem obdobju so bila to najpogosteje popravila in barvanje stavbnega pohištva, 
odprava zamakanj in manjša elektroinštalacijska dela. Tovrstna vzdrževalna dela so v 
enakem obsegu predvidena tudi v letu 2021. Poleg navedenega so med redno vzdrževanje 
vključene tudi priprave stanovanj, v smislu, da bodo primerna za oddajo. 
 
V letu 2021 je za vzdrževanje stanovanj predvidenih 90.000 EUR. 
 
 

5.10.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

 
V letu 2021 je predvideno investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 100.000 EUR. Ta 
sredstva so pridobljena kot prihodki od najemnin in prodaj. Dela, ki so nujno potrebna, 
predvsem zaradi nepravilnosti, ki se v stanovanjih oziroma na stanovanjskih stavbah 
pojavljajo (npr. menjava stavbnega pohištva), so navedena v nadaljevanju. Poleg tega je v 
načrt vključena tudi skupna kvota sredstev za obnovo stanovanj, ki se bodo nenačrtovano 
izpraznila (npr. zaradi smrti najemnika, sodne izpraznitve …), lokacije katerih (še) niso 
znane.  
 
Tabela 19: Plan aktivnosti – vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje stanovanj 

 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
                

         

Invest. vzdrž. stanovanj: Izola 

Dela: menjava stavbnega pohištva po 
potrebi 

                        
Prihodki iz 
najemnin in 

prodaj 

Invest. vzdrž. stanovanj: Izola 

Dela: sanacija fasad v sorazmernem deležu 
lastništva (večstanovanjske stavbe) 

            
Prihodki iz 
najemnin in 

prodaj 

Invest. vzdrž. stanovanj: Izola 

Dela: nepredvidene izpraznitve - ureditev 
stanovanj – prenove, da so primerna za 
oddajo (smrt, sodna izpraznitev,…) 

                        
Prihodki iz 
najemnin in 

prodaj 

Invest. vzdrž. stanovanj: Ulica Zvonimira 
Miloša 26 in 27, Izola 

Dela: menjava dotrajanih plinskih peči po 
potrebi  

                        
Prihodki iz 
najemnin in 

prodaj 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Invest. stanovanja:  Cegnarjeva ulica 2-4, 
Izola 

Dela: novogradnja večstanovanjskega 
objekta (4 stanovanja) 

                        

Prihodki od 

prodaj  

Invest. stanovanja:  Krpanova ulica 5, 
Izola 

Dela: rekonstrukcija skupnih delov objekta 
in ureditev štirih stanovanj 

                        

Prihodki od 

prodaj 

 
Glede na stanje določenih enot in/ali s tem povezanih okoliščin, predlagamo prodajo petih 
stanovanj navedenih v nadaljevanju. Ta so v zelo slabem stanju ali obstajajo utemeljeni 
razlogi, da obnova ne bi bila smiselna. Sredstva pridobljena od prodaje navedenih stanovanj 
oziroma enot, bi se namenila za rekonstrukcijo stanovanjskih enot oziroma pridobivanje 
novih enot. 
 
Predlaga se prodaja naslednjih stanovanj:  
 

1. Izola, Koprska ulica 17, 
2. Izola, Kocjančičeva ulica 10, 
3. Izola, Tomažičeva ulica 12, 
4. Izola, Kumarjeva ulica 6, 
5. Izola, Južna cesta 20. 

 
Sredstva pridobljena od prodaje navedenih stanovanj so ocenjena na 400.000 EUR.  
 
Tabela 20: Plan aktivnosti – investicije stanovanja 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Invest. stanovanja:  Gregorčičeva ulica 24, 
Izola 

Dela: rekonstrukcija skupnih delov objekta 
in ureditev treh stanovanj 

                  

Prihodki od 
prodaj 

Invest. stanovanje:  Ulica Ob starem 
zidovju 1, Izola 

Dela: ureditev stanovanja – prenova, da je 
primerno za oddajo 

                  

Prihodki od 
prodaj 

 
 
 
5.10.3 Poslovni prostori 
 
Podjetje na območju občine Izola gospodari z 265 poslovnimi prostori, skupne površine 
17.942,71 m2. Gre za posamezne dele, včasih več delov tvori en poslovni prostor. Dejansko 
je poslovnih prostorov 225. Poslovni prostori imajo z vidika uporabe oziroma najema različen 
status. Občina Izola uporablja, za izvajanje lastne upravne dejavnosti, 6 upravnih objektov 
oziroma prostorov, Komunala Izola trži 155 poslovnih prostorov, ostale pa oddaja v 
brezplačno uporabo.  
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Glavni cilji gospodarjenja s poslovnimi prostori bodo še naprej: 

 zasedenost poslovnih prostorov, 

 vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške gospodarjenja, v 
obnovo in vzdrževanje poslovnih prostorov, 

 učinkovit nadzor neplačnikov (takojšnje opozorilo in osebni razgovor, opomin, 
izvršba), 

 dvig najemnin, skladno z rastjo življenjskih stroškov. 
 
 
Tabela 21: Število poslovnih prostorov 

Vrsta nepremičnine Število 

  Skupaj Zasedena Nezasedena 

Poslovni prostori 265 262 3 

 
V podjetju bomo še naprej izvajali vse potrebne aktivnosti (razpisi za oddajo poslovnih 
prostorov v najem se oglašujejo v medijih, obvešča se zainteresirano javnost, izobesijo se 
plakati o oddaji na praznih poslovnih prostorih …) za ohranjanje željene zasedenosti 
poslovnih prostor, ko se sprostijo.  
 
Tudi v letu 2021 bomo vse najemnine, skladno z najemnimi pogodbami, povišali za % rasti 
življenjskih stroškov, v kolikor bo povprečni indeks rasti cen življenjskih potrebščin za leto 
2020 pozitiven. 
 
Tabela 22: Poprečna mesečna najemnina poslovnih prostorov na m2 (DDV se ne 
zaračunava) 

Leto 2019 
Prihodki najemnin 

(EUR mesečno) Površina (m2) 
Poprečna najemnina  
(EUR / m2 /mesec) 

Poslovni prostori - oddani 50.134 7.038 7,12 

 
Tudi v letu 2021 bomo velik poudarek namenili spremljanju in opozarjanju neplačnikov, s 
ciljem zmanjšati število neplačnikov najmanj do povprečne ravni v ostalih organizacijskih 
enotah podjetja, sicer pa vzdrževati raven sedaj plačanih najemnin v tem Sektorju.  
 
V kolikor z ustaljenimi postopki opominjanja in izvršbe ne bomo dosegli učinkov rednega 
plačevanja najemnin, bomo skladno z določbami najemnih pogodb, prekinili najemna 
razmerja ter sprožili ustrezne pravne postopke za izpraznitev poslovnih prostorov. 
 

5.10.3.1 Vzdrževanje poslovnih prostorov 

 
Predvideno je tekoče vzdrževanje poslovnega fonda, vzdrževanje po potrebi oziroma na 
prijavo o nepravilnostih s strani najemnikov.  
 
V preteklem obdobju so bila to najpogosteje popravila in barvanje stavbnega pohištva, 
odprava zamakanj in manjša elektroinštalacijska dela. Tovrstna vzdrževalna dela se v 
enakem obsegu predvidevajo tudi v letu 2021. Poleg navedenega, so med redno 
vzdrževanje vključene tudi priprave poslovnih prostorov, da so primerni za oddajo. 
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V letu 2021 je za vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 46.000 EUR, za vzdrževanje 
upravnih stavb pa 25.000 EUR. 
 

5.10.3.2 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

 
V letu 2021 je predvideno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v višini 83.000 EUR. 
Predvidena dela načrtujemo z namenom obnove ter povečanja vrednosti posameznega 
poslovnega prostora ter posledično višine najemnine oziroma v primerih nepredvidenih 
izpraznitev, ureditev poslovnih prostorov ali prenove, da bodo primerna za oddajo (sodna 
izpraznitev …). 
 
Sredstva pridobljena od prodaj nepremičnega premoženja Občine, se bodo porabila za 
investicije v naslednje poslovne enote: 

 Gorkijeva ulica 14, 

 Veliki trg 19 in  

 Ulica Alme Vivoda 3. 
 
Tabela 23: Plan aktivnosti – vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Invest. vzdrž. posl. prost. Izola 

Dela: nepredvidene izpraznitve - ureditev 
poslovnih prostorov – prenove, da so 
primerna za oddajo (sodna izpraznitev,…) 

            

Prihodki iz 

najemnin 

 
 
Tabela 24: Plan aktivnosti – investicije poslovni prostori 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Invest. posl. prost.:  Gorkijeva ulica 14, 
Izola 

Dela: preureditev 2 poslovnih prostorov v 
mestno kavarno  
 

                        

Prihodki od 

prodaj 

Invest. posl. prost. Veliki trg 19, Izola 

Dela: sanacija poslovnega prostora, 
ureditev sanitarij, elektro priklopa, 
vodovodnega priklopa ter priklop na javno 
kanalizacijo 

                        

Prihodki od 

prodaj 

Invest. posl. prost. Ulica Alme Vivoda 3, 

Izola 
Dela: Obnova fasade 

            
      

Prihodki od 

prodaj 

 
Zakonodaja in potrebe občanov nas neprestano silijo v nove ukrepe z namenom dviga 
kakovosti storitev in zadovoljstva naših uporabnikov. To predstavlja tudi višje stroške. 
Epidemija koronavirusa je vplivala na prihodke iz naslova najemnin, saj se je na področju 
poslovnih prostorov oprostilo plačilo najemnin tistim najemnikom, ki zaradi ukrepov niso 
smeli opravljati svoje dejavnosti, kar v letu 2020 znaša dobrih 150.000 EUR, in slednje 
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vsekakor ni zanemarljivo. Najemnine iz katerih se črpajo sredstva za vzdrževanje 
nepremičnin, so strogo namenske, zato so uvodoma navedeni ukrepi nujni.  
 
S preverjanjem upravičenosti najemnikov do neprofitne najemnine in z zaračunavanjem 
tržnih najemnin pri tistih, kjer se je ugotovilo, da do neprofitnih najemnin niso upravičeni, 
pridobimo letno 15.000 EUR  več najemnin, kot bi jih sicer. Iz naslova dviga neprofitnih 
najemnin zaradi lokacijske ugodnosti bi pridobili letno 150.000 EUR več najemnin kot 
do sedaj, z ohranjanjem stopnje zasedenosti poslovnih prostorov zagotovimo mesečno 
najmanj 50.000 EUR najemnin, s povišanjem najemnin za % rasti življenjskih stroškov 
smo v preteklih letih na letni ravni pridobili med 8.000 EUR in 9.000 EUR več najemnin.  
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KADRI 
 

6 NAČRT KADROV 
 
Število zaposlenih v podjetju na dan 31. 12. 2020 je ocenjeno na 99 zaposlenih. Podjetje 
ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2021 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 100 
oziroma 1 delavec več v primerjavi z letom 2020. 
 
Na kadrovskem področju planiramo zmanjšanje skupnih bolniških odsotnosti za 19 % in 
nadur za 6 %. V letu 2020 ne beležimo odsotnosti zaradi poškodb pri delu in ocenjujemo, da 
jih tudi v  letu 2021 ne bo.  
 
Že nekaj let zapored podjetje izvaja anketo zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Anketni 
vprašalnik, ki se pri tem uporablja, je potrdil Nadzorni svet podjetja. Cilj podjetja je v 
prihodnjem letu doseči čim višjo oceno zadovoljstva zaposlenih.  
 

6.1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH IN DELEŽ 

 
Tabela 25: Izobrazbena struktura zaposlenih  

Raven 
izobrazbe 

Število 
zaposlenih 

2020 (ocena) 

Delež (%) 
2020 (ocena) 

Načrt 
zaposlenih 

2021 (ocena) 

Delež (%) 
2021 

(ocena) 

I.  1 1 1 1 

II.  17 17,2 16 16 

III.  9 9,1 9 9 

IV.  16 16,2 17 17 

V. 21 21,2 20 20 

VI/1 10 10,1 10 10 

VI/2 10 10,1 12 12 

VII 13 13,1 13 13 

VIII/1 2 2 2 2 

VIII/2 / / / / 

Skupaj 99 100 100 100 

 
Izobrazbena struktura zaposlenih se bo v letu 2021 spremenila zaradi predvidenega prihoda 
in odhoda zaposlenih.  
 
V letu 2021 bomo proučili možnosti zaposlitve lastne delovne sile v podjetju, ki jih sedaj na 
posameznih področjih pokrivajo delavci kooperanta in drugi zunanji izvajalci. 
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6.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJIH DELA IN NAČRT ZA LETO 2021 

 
Tabela 26: Število zaposlenih po področjih dela  

Zap. 
št. 

Področje dela 

Stanje 
31. 12. 
2020 

(ocena) 

Načrt  za leto  
2021 

Prihodi     Odhodi 

Načrt 
31. 12. 
2021 

1. Uprava 15 1 1 15 

2. Vzdrževanje okolja 14 2 3 13 

3. Ekologija in ravnanje z odpadki 24 2 
 

26 

5. Gradnje 5 1 
 

6 

6. Kanalizacija 4 1 
 

5 

7. Pokopališka in pogrebna dejavnost 7 
 

1 6 

8. Pristaniška dejavnost 3 1 1 3 

9. Parkirišča 4 
  

4 

10. Mehanizacija 19 
 

1 18 

11. Upravljanje z nepremičninami 4   4 

 Skupaj 99 8 7 100 

 
V zgornji tabeli je po posameznih področjih dela, prikazana ocena števila zaposlenih na dan 
31. 12. 2020, načrt zaposlitev v letu 2021 ter ocena števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021. 
 
Ker se na področju pristaniške in parkiriščne dejavnosti, prihodki in stroški vodijo ločeno, so 
v tabeli za navedeni dejavnosti ločeno prikazani tudi podatki o oceni števila zaposlenih ob 
koncu leta 2020, načrt zaposlitev za leto 2021 ter ocena števila zaposlenih na dan 31. 12. 
2021. 
 
V letu 2021 so predvidene upokojitve sedmih delavcev.  
 
Podjetje planira zaposlitev osmih delavcev, od katerih je: 

 na upravi podjetja planirana upokojitev delavca, ki ga bo podjetje  nadomestilo z 
novo zaposlitvijo, 

 v DE vzdrževanja okolja planirana upokojitev treh delavcev, od katerih je podjetje 
enega že nadomestilo z novo zaposlitvijo, dva pa bo nadomestilo z novo zaposlitvijo 
v letu 2021,  

 v DE za ekologijo in ravnanje z odpadki planirana zaposlitev dveh delavcev, od 
tega enega na področju, ki ga sedaj pokriva kooperant, enega za delo na področju 
katastra, 

 v DE gradnje planirana zaposlitev enega delavca gradbene stroke zaradi 
povečanega obsega del na področju vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov in 
povečanega trenda investicij v delovni enoti, 

 v DE Kanalizacija planirana zaposlitev enega delavca kot nadomestna zaposlitev 
zaradi premestitve delavca v drugo delovno enoto, 

 v DE pokopališke in pogrebne dejavnosti planirana upokojitev delavca, ki ga 
podjetje ne bo nadomestilo z novo zaposlitvijo, 
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 v DE pristaniške in parkiriščne dejavnosti planirana upokojitev delavca, ki ga bo 
podjetje nadomestilo z novo zaposlitvijo, 

 v DE Mehanizacija planirana upokojitev delavca, ki ga podjetje ne bo nadomestilo z 
novo zaposlitvijo.  
 

Podjetje planira, da bo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 100 delavcev. 
  
Število zaposlenih se bo med letom 2021 spreminjalo zaradi povečanja potreb po delavcih 
v času poletne sezone, ki jih podjetje načrtuje zapolniti z začasno zaposlitvijo dodatne 
delovne sile. Potrebe po sezonskih delavcih so načrtovane v obdobju april – oktober, 
predvsem v DE Mehanizacija ter DE za ekologijo in ravnanje z odpadki. 
 

6.3 SKLENITEV PODJEMNIH POGODB 

 
V delovni enoti Pokopališke in pogrebne dejavnosti, kjer zaradi narave dela podjetje nima 
zaposlenega zadostnega števila lastnega kadra, bo podjetje tako kot v predhodnih letih, tudi 
v letu 2021, sklenilo podjemne pogodbe za opravljanje pogrebnih ceremonialov s tremi 
zunanjimi sodelavci. 
 

6.4 ŠTUDENTSKO DELO IN IZVAJANJE NALOG V SPLOŠNO KORIST ALI KORIST 
LOKALNE SKUPNOSTI 

 
V času turistične sezone, in sicer od meseca junija do konca meseca septembra, bo podjetje 
v letu 2021 ponudilo delo najmanj 5 študentom preko študentskega servisa. V omenjenem 
obdobju se namreč poveča obseg dela pri čiščenju obale in priobalnega območja ter 
zalivanju rastlinja v poletnih mesecih, kar je občasnega značaja in ga je racionalneje izvesti 
z delom študentov oziroma dijakov preko študentskega servisa. 
 
Na podlagi pogodbe sklenjene s Centrom za socialno delo Izola, omogoča Komunala Izola 
storilcem prekrška, izvajanje nadomestitve kazni (plačilo globe, kazni zapora ali odloženega 
pregona) z nalogami v splošno korist. Možnost poravnave globe z opravo nalog v splošno 
korist je namenjen tistim storilcem prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih 
možnosti za plačilo, ne zmorejo plačati globe, ne da bi bilo zaradi plačila globe ogroženo 
njihovo preživljanje ali preživljanje tistih, ki jih je storilec dolžan preživljati. Komunala Izola je 
vključena v mrežo izvajalskih organizacij, v okviru katerih se izvajajo naloge v splošno korist 
ali korist lokalne skupnosti. V letu 2021 pričakujemo prevzem najmanj enega kandidata. 
 

6.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 

 
V letu 2021 načrtujemo izobraževanja zaposlenih iz njihovih področij dela v skladu s planom 
izobraževanja, s katerim sledimo novostim v zakonodaji. Načrtujemo udeležbo na 
seminarjih, posvetih, delavnicah, sejmih in strokovnih konferencah, saj zagotavljamo 
pridobitev novih ali dodatnih znanj in sposobnosti zaposlenih, ki izhajajo iz potreb delovnega 
procesa. 
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Višina sredstev, ki jih podjetje v letu 2021 planira porabiti za izpopolnjevanje in usposabljanje 
zaposlenih, bo znašala 12.500,00 EUR. 
 

6.6 SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 

 
V letu 2021 bomo nadaljevali aktivnosti tudi na področju promocije zdravja v skladu s 
sprejetim planom. 
 
Pripadnost zaposlenih je ključnega pomena za samo delovanje podjetja oz. je osnova, na 

kateri zaposleni zastopajo cilje, vizijo in poslanstvo podjetja. 

 

V podjetju se zavedamo dejstva, da brez motivacije človek ne more biti dejaven in 

ustvarjalen. Za doseganje odličnosti podjetje potrebuje zavzete in motivirane zaposlene, saj 

so gonilna sila. 

 

Zaposleni, ki se v delovnem okolju dobro počutijo so tudi motivirani, zato je skrb za motivacijo 

v podjetju izrednega pomena, tudi z ekonomskega vidika.  Motiviranost vpliva na 

zadovoljstvo pri delu in posledično na produktivnost ter zavzetost zaposlenih za izvajanje 

kakovostnih storitev, kakor tudi na pripadnost. 
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NABAVA IN INVESTICIJE 
 

7 NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA 

7.1 NABAVA MATERIALA, STORITEV IN GRADBENIH DEL 

 
V službi nabave izvajamo procese nabav blaga in storitev za vse dejavnosti v podjetju. Cilj v 

letu 2021 je zagotavljati pravočasne nabave, zahtevane kakovosti in nabavo materiala oz. 

storitev po konkurenčnih cenah. Nabave se bodo vršile sproti, glede na potrebe delovnih 

procesov podjetja. Delovanje nabavne službe bo usmerjeno v ustvarjanje prihrankov in v 

nižanje stroškov v delovnih procesih nabave. V skladišču imamo cilj vzdrževanja minimalne 

zaloge artiklov. Zaradi epidemije Covid 19 bomo tudi v letu 2021 imeli na zalogi zadostno 

količino zaščitnih in razkužilnih sredstev.  

 

Nabava materiala, storitev in gradbenih del bo, kakor v preteklih letih, tudi v letu 2021 

potekala po potrjenem letnem načrtu nabav. Veliko pogodb se izteče ob koncu koledarskega 

leta oziroma začetku novega koledarskega leta, zato bodo pravočasno izpeljani potrebni 

postopki javnega naročanja, predvsem evidenčnih javnih naročil za nabavo materiala, 

storitev in gradbenih del. Postopki javnega naročanja, za katere je potrebna objava na 

portalu javnih naročil, bodo izvedeni glede na potrebe delovnih procesov organizacijskih 

enot, po vnaprej pripravljenem letnem načrtu javnih naročil.  

 

Postopki nabav se vršijo v skladu s pravili javnega naročanja, na podlagi veljavne 

zakonodaje na področju javnih naročil in internih navodil. Prag javnega naročanja se je z 

začetkom epidemije povišal, enak bo ostal tudi do konca leta 2021. Kljub temu načrtujemo, 

da se bo število javnih naročil, za katere je potrebna objava na portalu, v letu 2021 še 

povečalo, in sicer zaradi poteka nekaterih večletnih pogodb, zaradi nabav delovnih vozil in 

druge opreme ter zaradi načrtovanih gradbenih del. V naslednjem letu se bomo udeležili 

potrebnih izobraževanj za učinkovitejše izvajanje javnega naročanja in še uspešnejše 

poslovanje nabavne službe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Ohranimo našo občino čisto danes, za boljši jutri!« 

 

67/77 
 

7.2 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

 
V letu 2021 načrtujemo vlaganja v lastne objekte in opremo v višini 1.210.630 EUR (brez 
DDV). Pretežni delež stroška predstavlja nujna sanacija in nadgradnja objektov ter 
nadomestitev iztrošenih vozil in opreme. Zaradi novih komunikacijskih trendov planiramo tudi 
zamenjavo informacijskega sistema. 
 
Tabela 27: Investicije v osnovna sredstva  

Zap. 
št. 

Investicije v osnovna sredstva Načrt 2021 

1. NOVI OBJEKTI IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 390.500 

1.1. Ureditev objektov Industrijska cesta 100.000 

1.2. Ureditev objektov na Zbirnem centru 0 

1.3. Ureditev objektov Pokopališče 47.000 

1.4. Ureditev objektov Pristanišče 131.500 

1.5. Ureditev objektov Parkirišča 112.000 

2. NABAVA OPREME IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME 820.130 

2.1. Vozila in stroji 456.000 

2.2. 
Oprema za vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, zabojniki in druga 
oprema 168.930 

2.3. Računalniška in programska oprema 195.200 

  SKUPAJ INVESTICIJE 1.210.630  

 

Tabela 28: Viri sredstev  

Zap. 
št. 

Viri sredstev Načrt 2021 

1 Amortizacija 269.738 

2 Lastna sredstva 940.892 

  SKUPAJ 1.210.630 

Podatki v tabelah so v EUR brez DDV. 
 
 
Na objektih so predvidene naslednje investicije in vzdrževanja:  
 

1. Objekti na Industrijski cesti 
 

- Projektna dokumentacija nadvišanja upravne stavbe 
- Pripravljalna dela za potrebe nadvišanja in zamenjave kritine upravne stavbe. 
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2. Objekti na področju zbiranja odpadkov 
 

- Preplastitev ceste z asfaltno maso na območju CPGO. 
- Ureditev slačilnic in skupnega prostora na Zbirnem centru. 
- Nadgradnja sistema videonadzora na Zbirnem centru. 

 

Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine,..) 
 
- Investicija v Zbirni center 
- Ureditev požarne varnosti na Zbirnem centru. 

 
 

3. Objekti na pokopališču 
 

- Sanacija strehe na objektu pogrebno-pokopaliških prostorov.  
- Fasada na objektu pokopališko-pogrebnih prostorov. 
- Predelava hladilnice in oprema v predprostoru za urejanje pokojnikov. 

 
Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine,..) 

 
- Obnovitev osrednje kapelice Sv. nadangela Mihaela. 

 
 

4. Objekti v pristanišču 
 

- Nabava in izvedba električne in vodovodne instalacije na plavajočih pomolih skupaj z 
omaricami (pomol A, B, C, D). 

- Zamenjava sidrnih verig in blokov plavajočih pomolov. 
- Zamenjava priveznih verig plovil (mooringov) – material. 
- Izvedba kontrole dostopa na plavajoče pomole. 
- Nabava čistilca plavajočih odpadkov SEABIN. 
- Videonadzor pomolov. 
- Nabava in postavitev osvetljene boje s tablo o omejitvi hitrosti. 

 
Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine) 
 
- Izvedba klančine za dostop invalidom do pisarne na Gorkijevi ulici. 

 
 

5. Objekti na parkiriščih 
 

- Označevalne in obvestilne table, cestna signalizacija. 
- Ureditev razsvetljave parkirišča »Argo« z LED svetili. 
- Izvedba elektronskega nadzora zasedenosti parkirišč. 
- Zamenjava parkomata na parkirišču Argo s parkomatom, ki sprejema vsa plačilna 

sredstva. 
- Videonadzor parkirišča Tomažičeva. 

 



»Ohranimo našo občino čisto danes, za boljši jutri!« 

 

69/77 
 

Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine ...) 
 

- Preplastitev parkirišča Lonka, izvedba oljelovilcev in odvodnjavanje. 
- Ureditev peščenega parkirišča Ladjedelnica. 
- Izvedba cestne grbine na Neimenovani ulici pred blagajno Lonka. 
- Izvedba klančine za dostop invalidom do pisarne na Gorkijevi ulici. 

 
 

8 RAVNANJE Z OKOLJEM 
 
Na področju  ravnanja z okoljem bomo sledili ciljem Politike sistemov vodenja in drugim 
zastavljenim ciljem. 
 
Okoljski vidiki so opredeljeni v Registru okoljskih vidikov. 
 
Program zmanjševanja vplivov okoljskih vidikov: 
 

Vidik Program 

Znesek 
lastna 

sredstva 
(EUR) 

Znesek 
druga 

sredstva 
(EUR) 

Poraba elektrike Ureditev razsvetljave parkirišča »Argo« z LED svetili 30.000  

 Luči za zamenjavo na objektih črpališča 500  

 

Nabava in izvedba električne in vodovodne instalacije 
na plavajočih pomolih skupaj z omaricami (pomol A, 
B, C, D) 20.000  

Poraba elektrike -
vsota  50.500  
Izpušni plini vozil Tovorno vozilo kiper (odvoz odpadkov) 170.000  

 Kombinirano vozilo (vzdrževanje okolja) 25.000  

 

Mini kombinirani nakladalni stroj s priključki  (odvoz 
odpadkov) 40.000  

 Samonakladalec -  (odvoz odpadkov) 100.000  

 Mestno tovorno vozilo DE gradnje  40.000  
Izpušni plini vozil - 
vsota  375.000  
Gorenje snovi Ureditev požarne varnosti na Zbirnem centru  8.000 

Gorenje snovi -
vsota   8.000 

Onesnaževanje 
okolja Nabava čistilca plavajočih odpadkov SEABIN 6.000  
Onesnaževanje 
okolja - vsota  6.000  
Skupna vsota  431.500 8.000 
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9 RAZVOJ IN KAKOVOST 
 
Izvedli bomo aktivnosti za povečanje protipožarne varnosti na Zbirnem centru v skladu z 
novo uredbo, ki predpisuje ukrepe za skladiščenje gorljivih odpadkov. 
 
Izvedli bomo projekt Sanacije ribiškega pristanišča Izola s ciljem izboljšanja delovnih pogojev 
ribičev in povečanja varnosti pred visokim plimovanjem morja.  
 
V Komunali stremimo k dvigu kakovosti komunalnih storitev na področju odpadkov. S tem 

želimo narediti premik na področju ravnanja z odpadki in nadgraditi sistem ločenega zbiranja 

odpadkov, zato bomo v prihodnjem letu izvedli prvi podzemni otok na območju občine Izola. 

 
Na področju razvoja procesov bomo nadaljevali z informatizacijo postopkov s ciljem 
skrajšanja časa izvedbe postopkov in prenosa dokumentov v elektronsko obliko. 
 
Z izboljšano in nadgrajeno telekomunikacijsko infrastrukturo bomo dvignili kakovost storitev 
v pristanišču Izola.  
 
Vse naše aktivnosti bomo izvajali skladno s pridobljenima Certifikatom kakovosti 9001-2015 
in Certifikatom ravnanja z okoljem 14001-2015, za katera se letno izvajajo kontrolni pregledi 
skladnosti. 
 
 

10 OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
V letu 2021 predvidevamo tveganja in ukrepe za obvladovanje tveganj na naslednjih 
področjih: 
 

1. Podelitev koncesije izvajalcu obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO)  
 

S podelitvijo koncesije izvajalcu obdelave MKO se spremeni odgovornost in način 

poslovanja pri izvajanju javne službe ravnanja z odpadki. Ker je koncesionar isti kot 

je odpadke prevzemal do sedaj, na področju prevzemanja odpadkov ne 

predvidevamo težav. Skladno z novo situacijo bo potrebno ustrezno določiti način 

poslovanja med javnim podjetjem in koncesionarjem ter delovanja z uporabniki. 

Potrebne so ustrezne spremembe Odloka o ravnanju z odpadki (občina Izola), ki bodo 

jasno definirale obveznosti posameznih izvajalcev. 

 

2. Epidemija COVID-19 
 

V primeru okužbe večjih razsežnosti lahko pride do motenj pri izvajanju storitev. 

Podjetje je že vpeljalo številne ukrepe za zmanjšanje možnosti širjenja okužbe znotraj 

podjetja. Predvideni so potrebni ukrepi v primeru pojava okužbe, s ciljem zmanjšanja 

tveganja ob morebitnem neizvajanju storitev. 
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3. Večja fluktuacija zaposlenih 
 

Odhod večjega števila zaposlenih je predviden pretežno zaradi upokojevanja. 

Pravočasno je potrebno izvesti zamenjave, ustrezno izobraževanje novo zaposlenih 

ter ustrezno in celovito primopredajo dela brez motenj v procesu.  

 
4. Ureditev sodelovanja z izvajalcem čiščenja odpadne vode 

 
Zaznana so odstopanja od sklenjenih sporazumov in pogodb s trenutnim izvajalcem 
čiščenja odpadnih vod kar se odraža na ceni storitve. Skupaj z lastnico infrastrukture 
(CČN), t.j. Občino Izola je potrebno ustrezno regulirati medsebojne odnose. V 
reševanje problematike sta vključeni Občina Izola in MO Koper. 
 

5. Pridobivanje zunanjih virov financiranja 
 

Za pridobivanje zunanjih virov financiranja za nove stroje in vozila mora podjetje 
pridobiti tudi soglasje lastnice. 

 
 

OKOLJSKA TVEGANJA 
 

1. Uskladitev z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 
 

Uredba predpisuje postopke za varovanje pred požarom, ki zahtevajo večje posege 

na Zbirnem centru v relativno kratkem obdobju. Rok izvedbe 30. 8. 2020.  

 
Uredba, ki predpisuje pogoje in standarde opremljenosti zbirnega centra je že v 
veljavi. Čimprej je potrebno pristopiti k izvedbi potrebnih ukrepov tako zaradi zaščite 
pred požarom, kot zaradi zadostitve trenutni zakonodaji. Zbirni center je v lasti Občine 
Izola zato je izvajanje ukrepov odvisno od lastnika. 

 
 
Vsa navedena tveganja smo opredelili in ovrednotili v postopku obvladovanja tveganj v 
Registru tveganj in zanje predvideli ukrepe za zmanjšanje možnih posledic. 
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 FINANCE  
11 FINANČNI NAČRT 
 

Finančni načrt za leto 2021 temelji na oceni poslovanja za leto 2020, ob upoštevanju bodočih 
poslovnih dogodkov predvidenih v letu 2021. Zneski v tabelah so v EUR brez DDV. 
 

11.1 NAČRT PRIHODKOV       

 
Tabela 29: Prihodki po vrstah prihodkov  

Zap. 
št. 

Element Ocena 2020 Načrt 2021 

Indeks 
Načrt 2021 
/ Ocena 
2020 

1. Prihodki od prodaje 9.254.128 9.154.128 99 
2. Prihodki od subvencij 21.036 21.036 100 
3. Lastne storitve 7.066 7.066 100 
4. Prihodki od financiranja 25.621 25.621 100 
5. Prihodki od odprave rezervacij 1.274 1.274 100 
6. Prevrednotovalni prihodki 170.142 120.142 71 
7. Drugi prihodki 18.601 18.601 100 

  SKUPAJ PRIHODKI 9.497.868  9.347.868   98  

 
Skupni prihodki bodo v letu 2020 znašali 9,35 milijona EUR, kar je na nivoju ocene 
realizacije do konca leta 2020. 
 
Prihodki od prodaje so v letu 2020 narasli predvsem zaradi intenzivnega dela na področju 
vzdrževanja stanovanj. V letu 2021 pričakujemo, da se bo ta aktivnost umirila, zato tudi 
predvidevamo nižje prihodke od prodaje. V oceni so zajeti predvideni prihodki iz rednega 
delovanja dejavnosti podjetja, vključena so predvidena proračunska sredstva za redno 
vzdrževanje, predvidena proračunska sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v 
obsegu, kot se je izvajalo v predhodnem letu.  
 
Prihodke od financiranja ocenjujemo, načeloma ne planiramo. 
 
Prevrednotovalni prihodki bodo bistveno nižji glede na predhodno leto. Glavni razlog za 
tako visoke prevrednotovalne prihodke v letu 2020, je izterjava zapadlih terjatev iz naslova 
ribiških privezov.   
 
V letu 2021 pričakujemo, da bo višina drugih prihodkov na istem nivoju kot v letu 2020. 
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11.2 NAČRT PRORAČUNSKIH PRIHODKOV   

 

Proračun Občine Izola za leto 2021 v času priprave poslovnega načrta še ni bil sprejet. Naš 
predlog potrebnih proračunskih sredstev za izvajanje redne dejavnosti smo posredovali 
lastnici v septembru 2020. V naših projekcijah smo upoštevali potrebno višino sredstev, ki je 
okvirno na nivoju ocenjene realizacije za leto 2020.  
 

11.3 NAČRT STROŠKOV IN ODHODKOV      

 
Tabela 30: Stroški in odhodki po vrstah  

Zap. št. Element Ocena 2020 Načrt 2021 
Indeks 

Načrt 2021 / 
Ocena 2020 

Delež  načrt 
/ Skupni 
odhodki 

1. Stroški materiala 492.849 492.849 100 5% 

2. Stroški storitev 5.851.688 5.571.688 95 60% 

3. Amortizacija 269.738 269.738 100 3% 

4. Rezervacije 0 0 / 0% 

5. Stroški dela 2.670.707 2.814.121 105 30% 

6. Drugi stroški 63.912 63.912 100 1% 

  Skupni stroški 9.348.893 9.226.729 99  

           

7. Odhodki od financiranja 15.770 15.770 100 0% 

8. Prevrednotovalni odhodki 56.356 56.356 100 1% 

9. Drugi odhodki 15.165 15.165 100 0% 

           

  Skupni odhodki  9.436.184   9.299.598  99    

 
 
V letu 2021 bodo skupni odhodki približno na isti ravni kot v letu 2020.  
 
Stroški materiala bodo v letu 2021, glede na predhodno leto, ostali predvidoma na približno 
enaki ravni. 
 
Stroški storitev bodo v letu 2021 nižji kot v predhodnem letu zaradi predvidene manjše 
aktivnosti na področju vzdrževanja stanovanj. Pri načrtovanju stroškov storitev smo 
upoštevali še stroške odvisne od obsega poslovanja, stroške, ki se nanašajo na proračunska 
sredstva za redno vzdrževanje ter stroške, ki se nanašajo na proračunske investicije in 
investicijsko vzdrževanje. 
 
Stroški amortizacije planiramo približno enako kot v letu 2020. Vključene so vse nove 
nabave, ki so planirane za leto 2021 (tovorna vozila, stroji, računalniška oprema, pisarniška 
oprema itd.). Znižanje amortizacije gre na račun iztrošenosti opreme.  
  
Stroški dela bodo višji za 6 % glede na predhodno leto zaradi planiranih novih zaposlitev in 
predvidenega dviga plač v skladu s panožno kolektivno pogodbo. V letu 2021 bomo izvedli 
tudi triletni aktuarski izračun za rezervacije jubilejnih nagrad in odhode v pokoj. V  stroške 
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dela je kot vsako leto, vključeno tudi nagrajevanje zaposlenih za poslovno uspešnost na 
podlagi doseženih rezultatov podjetja v skladu s kolektivno in podjetniško pogodbo. 
 
Drugi stroški so planirani na ravni leta 2020 in vključujejo stroške nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, razne takse ter vodno povračilo za uporabo akvatorija v občinskem 
pristanišču. 
 
Odhodki iz financiranja bodo ostali na ravni leta 2020. 
 
Prevrednotovalni odhodki bodo v letu 2021 ostali na nivoju predhodnega leta. 
 
Druge odhodke planiramo na nivoju predhodnega leta.  
 
Znesek predviden za donacije, ki se ga lahko vključi v olajšave, znaša največ 0,3% 
obdavčenega prihodka za donacije v humanitarne ter športne, socialno varstvene in 
izobraževalne namene oziroma 0,2 % obdavčenega prihodka za donacije organizacijam, ki 
so ustanovljene za varstvo pred naravnimi nesrečami. V primeru naše družbe je ta znesek v 
letu 2021 predvidoma 40.000 EUR. Sredstva doniramo upravičencem na obalnem področju 
oziroma za aktivnosti, ki so vezane na promocijo občine Izola. 
 

11.4 REZULTAT POSLOVANJA PODJETJA 

       
Tabela 31: Poslovni rezultat  

Zap. št. Element Ocena 2020 Načrt 2021 
Indeks Načrt 
2021 / Ocena 
2020 

1. Prihodki 9.497.868 9.347.868 98 

2. Odhodki 9.436.184 9.299.598 99 

  Razlika (prihodki - odhodki) 61.685 48.271 78 

 
V letu 2021 načrtujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 48.271 EUR. 
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11.5 KLJUČ DELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV 

 
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 2021 v % prikazujemo v 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 32: Ključ razporejanja splošnih stroškov po dejavnostih 

Zap. št. Dejavnost Ključ 2021 

1 Ravnanje z odpadno vodo 22 % 

2 Ravnanje z odpadki 25,5 % 

3 CPGO (Center za predelavo gradbenih odpadkov) 3 % 

4 Vzdrževanje okolja 18 % 

5 Pogrebna in pokopališka dejavnost 4 % 

6 Pristaniška dejavnost 5,5 % 

7 Parkiriščna dejavnost 7 % 

8 Upravljanje z nepremičninami 5,5 % 

9 Gradnje 9,5 % 

  Skupaj 100 % 
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12 NAČRT ZAPADLIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI 

12.1 POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 
Tabela 33: Predvideni deleži zapadlih poslovnih terjatev v letu 2021 

Na dan SKUPINA PROMET - terjatve ZAPADLE 
ZAPADLE/ 
PROMET   

31.12.2021 OBČINA 3.200.000 320.000 10 %  

31.12.2021 OSTALI 8.100.000 243.000 3 %  

31.12.2021 VSI 11.300.000 563.000 5 %  

 

Tabela 34: Predvideni deleži zapadlih poslovnih obveznosti v letu 2021 

Na dan SKUPINA 
PROMET - 
obveznosti 

 
ZAPADLE 

ZAPADLE/ 
PROMET 

31.12.2021 OBČINA 2.200.000,00  220.000 10 % 

31.12.2021 OSTALI 5.900.000,00  0 0 % 

31.12.2021 VSI 8.100.000,00  220.000 3 % 

Podatki v tabelah so v EUR z DDV. 
 
Delež zapadlih terjatev bomo omejili na vsega 5 % glede na celotni promet, zapadle 
obveznosti podjetja pa bomo omejili v višini 3 %. V načrtu zapadlih terjatev in obveznosti 
za leto 2021 je vključeno zapiranje terjatev in obveznosti do Občine Izola. 

12.2 KREDITI 

 

V letu 2021 bomo nadaljevali z ustaljeno prakso odplačevanja obveznosti do bank. Podjetje 
bo poplačalo kratkoročne oziroma dolgoročne kredite približno v višini 80 tisoč EUR. 
 
Za izplačilo odškodninskih zahtevkov v zadevi ''Svetilnik'' je Komunala Izola najela 
kratkoročni kredit v višini 528.000 EUR. Občina Izola se je s sklepom Občinskega sveta št. 
492-3/2009, z dne 19. 11. 2009 zavezala, da bo prevzela obveznosti iz naslova 
odškodninskih odgovornosti. Za izpolnitev obveze smo predlagali dve možnosti in sicer 
izplačilo oziroma povračilo zneska ali dokapitalizacijo podjetja s stvarnim vložkom. 
Komunala Izola si bo še naprej prizadevala za izpolnitev zaveze, ki izhaja iz navedenega 
sklepa Občinskega sveta. 

12.3 PODROČJE LIKVIDNOSTI 

 
Glavna naloga na področju likvidnosti in solventnosti je obvladovanje odlivov iz poslovanja 
ter odlivov za poplačilo finančnih obveznosti, s ciljem doseči optimalno razmerje med 
prilivi in odlivi. V letu 2021 bo podjetje nadaljevalo s projektom izterjave do kupcev podjetja. 
Cilj v letu 2021 je plačevanje obveznosti na dan valute pod pogojem, da bodo naši glavni 
kupci podjetja in Občina Izola poravnavali svoje obveznosti v predpisanem roku. 
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13 ZAKLJUČNA MISEL 
 
Ne glede na pričakovano močno spremenjeno in negotovo poslovno okolje v letu 2021, 

podjetje ostaja osredotočeno na izpolnjevanje svoje strategije, ki ga, v viziji, zavezuje k 

dinamičnemu razvijanju poslovnih procesov ter k odgovornemu dolgoročnemu razvoju in 

pozitivnemu, predvsem pa varnemu poslovanju. 

 

S cilji, ki so dolgoročno naravnani, želi podjetje ostati prepoznavno in ugledno komunalno 

podjetje, ki izvaja storitve v skladu s pričakovanji in potrebami uporabnikov, stalno 

izboljševati kakovost storitev, povečevati učinkovitost dela in redno osveščati javnost o 

varovanju okolja. 

 

Ohranitev finančne stabilnosti in varnosti ter s tem ohranitev visoke bonitetne ocene, 

standardov kakovosti, kakovosti storitev, zadovoljstva uporabnikov, zadovoljstva zaposlenih 

in tehnološke opremljenosti, je prioritetna naloga. 

 

Prepričani smo, da bomo tudi v letu 2021 uspešno sledili vsem usmeritvam ter da se bo 

makroekonomsko okolje za poslovanje podjetja, glede na trenutne razmere, izboljšalo in 

prispevalo k postopnemu okrevanju gospodarstva. 

 


