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1 UVOD 
 
Poslovni načrt za leto 2020 bomo v Komunali Izola d. o. o., nadaljevali, kjer smo zaključili 

naše plane za poslovno leto 2019 z zavezo: 

 

»Začetna točka in končni cilj vseh naših dejavnosti so uporabniki naših storitev. 

Kakovostne storitve in zadovoljstvo uporabnikov so naša temeljna zaveza.« 

 

Na teh osnovah smo v tem poslovnem načrtu pripravili dela in naloge na prav vseh področjih 

našega delovanja, za katere smo pridobili certifikat sistema vodenja kakovosti, ISO 

9001:2015 in okoljski certifikat, ISO 14001:2015. 

 

Poslovni načrt predvideva opazne kakovostne preskoke na področju zbiranja odpadkov v 

pozemnih ekoloških otokih in moderne metode prevzemanja in prevoza odpadkov.  

 

Center uporabnih odpadkov (CUP) v starem mestnem jedru, je lepo zaživel in bo tudi v 

bodoče opravičil svojo vlogo pri občanih, turistih in ponudbi mesta. 

 

Po ureditvi zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov konec leta 2019, bo logistična 

ureditev Zbirnega centra, kjer bomo odpadke zbirali in jih predajali pooblaščenemu izvajalcu 

ravnanja z odpadki, kot tudi ravnanje z gradbenimi odpadki, eden večjih izzivov podjetja v 

prihodnjem letu.  

 

Plani izvedbe kanalizacijske infrastrukture na območju občine in še posebej starega 

mestnega jedra, so ambiciozni in deležni naše velike pozornosti in zalaganj. 

 

Področja urejanja okolja, pokopališke in pogrebne dejavnosti, občinskega pristanišča in 

občinskih plačljivih parkirišč bodo zahtevala stalna vlaganja in še večjo skrb, ki nam je 

zaupana. 

 

Sektor upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori, je vzpostavil zelo dobro in stalno 

sodelovanje z enoto Gradenj. Rezultati in dejstva potrjujejo, da je bila, v bližnji preteklosti, 

poteza prenosa upravljanja z lastnice na Komunalo Izola, pravilna. Načrti teh dveh 

pomembnih delov podjetja za leto 2020 so velik izziv, ki bo pomenil več kakovostnih, več 

bolje vzdrževanih in oddanih stanovanj in poslovnih prostorov na različnih lokacijah občine, 

po pošteni tržni ceni. 

 

Vse to bomo lahko izvedli  skupaj z nabavo in uporabo novih, modernih in ekološko ustreznih 

vozil, strojev in druge opreme ter tudi na ta način pripomogli k boljšemu in ekološko 

čistejšemu okolju.  

 

 

 

 



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

 

5/65 
 

V preteklih letih smo izvedli veliko število kakovostnih ukrepov, ki so podjetje  konsolidirali in 

ustvarili pogoje, da je danes njegovo poslovanje na trdnih temeljih. Nad vsemi naštetimi 

aktivnostmi bedijo Sindikat podjetja, Svet delavcev in Nadzorni svet podjetja. Ti bodo tudi v 

prihodnjem letu tesno sodelovali z zaposlenimi in upravo podjetja, ki bo tudi v naslednjem 

letu kakovostno podprta z usposobljenim računovodstvom, informacijsko tehnologijo in 

nabavo. 
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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 
Prokurist: 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, naselij (izobešanje zastav), plakatiranje, 
- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, 
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih 

površin. 
 
Upravljanje nepremičnin v občinski lasti: 
 

− upravljanje s stanovanji, 
− upravljanje poslovnih prostorov. 

 
Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja podjetje tudi tržne dejavnosti.  
 
Podjetje se financira s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev, iz 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 iz vsebine 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 v politiki kakovosti podjetja in so: 
 rast zadovoljstva naših uporabnikov in lastnikov podjetja, 
 stalni razvoj storitev, 
 stalno izboljševanja 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 v odpravo tveganj, dvig kakovosti storitev podjetja in 
dvig 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  

2019 -
ocena 

Cilj 2020 
Cilj 2020 / 
Realizacija 

2019 

  ZBIRANJE, ODVOZ IN ODLAGANJE 
ODPADKOV    

1.  Ločeno zbrani odpadki (v %) 57% 58% 103 

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

18% 19% 105 

3.  Mešani komunalni odpadki (v %) 43 % 42 % 95 

  KANALIZACIJA    

4. 3 Prečrpana voda Izola (v m3) 1.210.000 1.250.000 103 

5. 4 Praznjenje greznic (število odvozov) 220 221 101 

6. 5 Čiščenje kanalizacije ( % vseh vodov) 89% 90% 101 

  MEHANIZACIJA    

7.  Izkoriščenost opreme (v %) 81% 82% 101 

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

  VZDRŽEVANJE OKOLJA    

9.  Proračun vzdrževanje okolja (v EUR z DDV) 1.484.405 1.493.843 101 

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

123.659 123.972 101 
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Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija  

2019 -
ocena 

Cilj 2020 
Cilj 2020 / 
Realizacija 

2019 

  NABAVA       

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

35.000,00 34.000,00 97 

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

1,3 1,2 92 

  KADRI    

13.  Bolniške odsotnosti (v urah) 15.110 13.599 90 

14.  Odsotnosti zaradi poškodb pri delu (v urah) 168 0 0 

15.  Nadure (v urah) 
 

2.700 2.295 85 

  PRISTANIŠČE    

16.  Začasni privezi (število privezov) 30 30 100 

17.  Komunalni privezi (število privezov) 553 553 100 

18.  Ribiški privezi (število privezov) 35 35 100 

19.  Gospodarski privezi 9 9 100 

20.  Dnevni privezi (število nočitev) 
 

1.050 1.060 101 

  PARKIRIŠČA    

21.  Odhodki enote (v EUR brez DDV) 470.000 575.000 123 

22.  Prihodki (v EUR brez DDV) 
 

610.000 616.000 101 

  GRADNJE    

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

30.000 30.000 100 

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

165.000 165.000 100 

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

136.000 140.000 103 

 

26.  
Proračun investicije Občine (v EUR brez 
DDV) 

250.000 265.000 106 

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

55.000 55.000 100 

28.  Tržne storitve (v EUR brez DDV) 

 

310.000 210.000 68 

 

 POKOPALIŠČA    

29.  Število Pogrebov Izola (žarni/klasični) 85/50 90/45 106/ 90 

30.  Število pogrebov Korte (žarni/klasični) 1/4 1/4 100/100 

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

200/420* 185/400* 93/95 

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

60/29* 57/28* 95/97 
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Zap. 
št. 

Predmet poročanja 
Realizacija  

2019 -
ocena 

Cilj 2020 
Cilj 2020 / 
Realizacija 

2019 

 

 SEKTOR ZA NEPREMIČNINE    

33.  Plačane najemnine-stanovanja(v EUR) 430.000 441.000 103 

34.  Zasedenost stanovanj 2282 292 103 

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

229 0 / 

36.  Plačane najemnine posl. prostori (v EUR) 580.000 590.000 102 

37.  Zasedenost poslovnih prostorov (število) 260 260 100 

 SNOVANJE IN RAZVOJ    

38.  Delež izvedbe projektov (od načrtovanega) 92% 100% 109 

 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSENIH IN 
UPORABNIKOV 

   

39.  Zadovoljstvo zaposlenih (1-5) 4,31 4,32 101 

40.  Zadovoljstvo uporabnikov storitev (1-5) 4,63 4,7 102 

 RAVNANJE Z OKOLJEM    

41.  
Zmanjševanje porabe energije (planirana 
sredstva brez DDV) 

500 31.500 / 

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

103.600 635.500 / 

  PRIHODKI PODJETJA    

43.  Skupni prihodki podjetja (v EUR brez DDV) 8.510.616 8.530.811 100 

44.  Prihodki od prodaje (v EUR brez DDV) 8.320.971 8.397.412 101 

 
*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 procesov, varovanje okolja ter v 
zagotavljanje in uporabo, zaposlenim in uporabnikom prijazno tehnologijo. Podjetje bo 
sledilo razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim programom 
varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi regionalnimi in občinskimi programi.  
 
V letu 2020 bomo nadaljevali z razvojem sistemov vodenja s posebnim poudarkom na  
področju varovanja okolja. S tem namenom so tudi posebej obravnavani ukrepi za 
zmanjševanje vplivov prepoznanih vplivov v okolje in okoljskih vidikov. 
 
 

ODPADNE VODE 

5.1 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 
5.1.1 Splošni podatki in cene 
 
V skladu z občinskim Odlokom, Komunala Izola d.o.o., izvaja obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Kanalizacijska 

infrastruktura, potrebna za izvajanja navedene javne službe je v lasti občine Izola. Komunala 

ima z Občino Izola sklenjeno pogodbo o uporabi in vzdrževanju javne kanalizacije in ji zanjo 

plačuje najemnino. 

 

Poleg sistema javne kanalizacije v Izoli, je Občina Izola tudi solastnica skupnih objektov 

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

Koper). V letu 2009 je bil podpisan štiripartitni sporazum med obema Občinama in obema 

komunalnima podjetjema, ki je slednjima določil začasno upravljanje skupnih objektov po 

teritorialnem načelu, do sklenitve dokončnega modela upravljanja.  

 

V letu 2017 je bil sporazum nadgrajen s štiripartitno pogodbo o izvajanju storitev odvajanja 

in čiščenja odpadnih vod na skupnih objektih ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na 

skupnih objektih in napravah. Obseg in vrednost obnovitvenih investicij je za vsako leto 

posebej določen v aneksu k osnovni pogodbi. Tudi v letu 2020 načrtujemo sopodpis aneksa 

za izvedbo obnovitvenih vzdrževalnih del in investicij na skupnih objektih in napravah, saj 

stremimo k odvajanju odpadne vode brez zastojev in čiščenje le-te v skladu z najvišjimi 

standardi, ki jih zagotavlja le stalno vlaganje v obnovo opreme.  

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2019 predlagalo novelirane aglomeracije oziroma 

spremenilo meje dosedanjih aglomeracij tako, da bo potrebo javno kanalizacijo izvesti do 

nekaterih objektov, ki do sedaj niso bili predvideni za priključitev nanjo. V noveliranih 

aglomeracijah, ki so opremljene za javno kanalizacijo, bomo v letu 2020 izvajali tako odcepe 

javne kanalizacije do objektov, ki so vanje vključeni z novelacijo, kot tudi nadaljevali s 

priključevanjem tistih objektov, ki na sistem javne kanalizacije do sedaj še niso priključeni. 
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V letu bomo 2020 načrtujemo obračun storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja odpadne 

vode, v skladu z novim elaboratom cen obvezne GJS, ki bo vplival na izvajanje javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode. Še posebej v delu ravnanja z greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN), kjer bo uveden sistem, ko 

bo blato iz vsake individualne greznice in MKČN, odpeljano na nadaljnjo obdelavo na CČN, 

najmanj enkrat na tri leta. 

 
5.1.2 Plan poslovanja 
 
V letu 2020 načrtujemo, da bomo obvezno GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajali 

na osnovi noveliranega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne vode in novega tehničnega 

Pravilnika. 

 

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

za obdobje 2017 – 2020, je bil potrjen na Občinskem svetu občine Izola dne 15. 12. 2016. V 

letu 2020 načrtujemo pripravo in potrditev Programa za naslednje štiriletno obdobje od leta 

2021 do leta 2024.  

 

Poleg tega bomo za leto 2020 pripravili tudi plan odvoza blata iz greznic in MKČN, na osnovi 

katerega bomo po posameznih naseljih izvajali to dejavnost. 

 

5.1.2.1 Odvajanje odpadne vode 

 

Ena najbolj pomembnih 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. Odpadna voda nastaja kot posledica uporabe pitne vode v 

gospodinjstvih in dejavnostih ter kot posledica padavin.  

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

odpadna voda,  predvidevamo, da bomo do konca leta 2019 odvedli in prečistili 863.000 m3 

odpadne vode. Nekoliko večjo količino prečiščene odpadne vode predvidevamo tudi v letu 

2020. 

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

Koledarsko 

leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Količina 

vode (m3) 

859.304 834.173 837.583 855.290 863.682 863.000* 870.000** 

* Predvideno v letu 2019. 

** Predvideno v letu 2020. 
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a) Redno vzdrževanje javne kanalizacije 
 
Ena glavnih nalog Komunale Izola d.o.o., je skrb za tekoče vzdrževanje kanalizacijske 

infrastrukture. Tekoče vzdrževanje predstavlja tisto vzdrževanje, ki ne povečuje vrednosti ali 

podaljšuje življenjske dobe koristnosti javne infrastrukture, ter po računovodskih predpisih, 

ki veljajo za gospodarske družbe, ne predstavlja naložbe oziroma investicije, pač pa strošek. 

Tako vzdrževanje je na primer visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi. 

 

V skladu z letnim planom, bomo izvajali sistematično visokotlačno čiščenje javne 

kanalizacijske infrastrukture. Hkrati bomo izvajali tudi redne preglede ter sprotna popravila 

kanalizacijskih objektov in naprav ter zamenjavo poškodovanih kanalizacijskih pokrovov.   

 

Tiste dele javne kanalizacije, pri čiščenju katerih bomo ugotovili posedke, prekomerne 

usedline oziroma težave pri pretoku vode, bomo sproti pregledali s potisno endoskopsko 

kamero. Taka kamera omogoča pregled le krajših odsekov in manjših premerov cevi, največ 

do 400 mm premera. Za pregled večjih cevi bo potrebno pregled izvesti z ustrezno 

samohodno kamero. S pomočjo posnetkov, bomo lažje in bolj kakovostno  načrtovali odseke 

javne kanalizacije, ki jih bo potrebno obnoviti oziroma rekonstruirati.  

 

Visokotlačno čiščenje in vzdrževanje cevi ter kanalizacijskih objektov in naprav, bomo 

izvajali na celotnem sistemu javne kanalizacije. V letu 2020 planiramo visokotlačno očistiti 

90% vseh cevi javne kanalizacije, ki jo imamo v poslovnem najemu. 

 

V letu 2020 planiramo izvedbo 221 odvozov grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih 

čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN)  na nadaljnjo obdelavo na CČN Koper. 

 

Stalno vlagamo v izobraževanje zaposlenih ter v izboljšanje pogojev dela z vsakoletnim 

investiranjem in nabavami nove opreme. Sprotno vlaganje v nadzorni sistem delovanja 

objektov odvajanja in čiščenja odpadne vode, posledično zmanjša stroške intervencij in 

popravil. 

 

b) Investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije 

V letu 2020 planiramo izvedbo več investicij v obnovo in izboljšave javnega kanalizacijskega 

sistema. 

 

Nekateri deli javne kanalizacije v mestu Izola, so že zelo dotrajani, na kar opozarjamo že 

vrsto let. Zato planiramo v letu 2020 izvedbo rekonstrukcije javne kanalizacija v Trinkovi ulici, 

na odcepu Razgled - San Simon, v Smrekarjevi ulici, v Ulici Alme Vivode, v južnem delu 

Kosovelove ulice in v delu javne kanalizacije v ulici Ob pečini. V navedenih ulicah planiramo  

rekonstrukcijo in izvedbo javne kanalizacije v ločenem sistemu. 
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Na delih javne kanalizacije in kanalizacijskih objektov črpališča v Izoli, ki so v območju 

delovanja morja, načrtujemo izvedbe preplastitve oziroma zatesnitve s ciljem preprečitve 

vdiranja morske vode v javno kanalizacijo. 

 

V občinskem pristanišču bomo posneli stanje podmorskega izpusta in ga po potrebi sanirali.  

 

V letu 2020 planiramo izvedbo odcepov javne kanalizacije do tistih objektov v aglomeracijah, 

ki so opremljene z javno kanalizacijo in ki so bili v novelirane aglomeracije uvrščeni 

naknadno, po spremembi oziroma novelaciji aglomeracij. 

 

Pri tem bomo vgradili v javni kanalizacijski sistem sodobnejše elemente, ki jih bomo vključili 

v centralni nadzorni sistem – CNS. Ta sistem nam omogoča stalno daljinsko spremljanje 

delovanja celotnega kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter 

neposrednega daljinskega poseganja v delovanje in s tem čimkrajše odpravljanje morebitnih 

napak na tem sistemu. 

 

Črpališče javne kanalizacije, ki je v Cankarjevem drevoredu v Izoli, je najpomembnejše 

črpališče na sistemu odvajanja odpadnih vod v občini Izola. 

 

Zaradi izteka amortizacijske dobe in dotrajanosti, načrtujemo zamenjavo dveh frekvenčnih 

zaganjalnikov in ene črpalke v prelivnem jašku, skupaj z izvedbo obvoda prelivnega črpališča 

v fekalno kanalizacijo. Na črpališču planiramo remont pralca peska, remont kompaktorja ter 

izvedbo – sanacijo priključitve potisnih črpalk v tlačni vod. Planiramo tudi sanacijo priključka 

tlačnih črpalk v tlačni vod na črpališču v Izoli, zaradi občasnih težav s puščanjem. 

 

Pred prelivnim bazenom »Ž« planiramo vgradnjo grabelj za odstranjevanje odpadkov iz 

odpadne vode, ki ob prelivanju v bazen mašijo dušilke ter motijo pravilno delovanje 

izplakovalne opreme. Načrtujemo tudi remont črpalk na črpališču v Kortah.    

 

Pripravili bomo projekte za rekonstrukcijo javne kanalizacije v Gregorčičevi ulici, v Morovi 

ulici, v Dantejevi ulici, v Oljčni ulici, v Vrtni ulici, v ulici ob Pečini ter v ulici Istrska vrata. 

Naročili bomo tudi projekt, ki bo postavil strategijo ločevanja padavinskih voda od fekalnih 

vod po posameznih prispevnih območjih v Izoli, predvsem tam, kjer se je v preteklosti 

padavinske vode priključevalo v fekalno kanalizacijo in izvedlo mešan kanalizacijski sistem, 

bo ta projekt temelj za ločevanje javne kanalizacije. 

 

5.1.2.2 Čiščenje odpadne vode 

Odpadna voda, ki jo v okviru javne službe odvajamo preko javne kanalizacije iz mesta Izola, 

se čisti na CČN v Kopru, katero na podlagi štiripartitnega sporazuma iz leta 2019, upravlja 

Marjetica Koper. Količina odpadne vode v letu 2020 bo nekoliko večja kot v letu 2019 

predvsem zaradi novih poselitev in daljše poletne turistične sezone.  
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V občini Izola imamo tudi dve MKČN, za čiščenje odpadne vode, in sicer v vaseh Korte in 

Cetore. MKČN Korte je bila grajena s kapaciteto čiščenja do 600 populacijskih ekvivalentov 

(v nadaljevanju PE), MKČN Cetore pa s kapaciteto čiščenja do 150 PE. 

Od njene izgradnje se je spremenila oziroma zaostrila okoljska zakonodaja, zato načrtujemo 

izvedbo rekonstrukcije in povečane kapacitete čiščenja predvsem MKČN Korte, saj se tudi 

število prebivalcev v Kortah povečuje. Poleg tega tudi Ureditveni načrt Korte predvideva 

širitev naselja. 

Zaradi tega načrtujemo, poleg rekonstrukcije MKČN Korte, tudi povečanje njene zmogljivosti 

čiščenja do 999 PE. V ta namen smo naročili PGD/PZI projekt. Načrtujemo še pridobitev 

gradbenega dovoljenja za rekonstrukcije navedene čistilne naprave. 

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 2020 bomo redno izvajali preglede lastniških MKČN, v skladu s prispelimi vlogami in 

vnaprej dogovorjenimi termini pregledov. Prav tako bomo izvajali odvoze grezničnih gošč in 

greznic in blata iz lastniških MKČN, v nadaljnjo obdelavo na CČN Koper. 

 

5.1.2.3 Poročanje o izvajanju službe in kataster kanalizacije 

 
Vsako leto do konca meseca marca, moramo v skladu z zakonodajo in navodili MOP-a,  
pripraviti poročilo o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
za preteklo koledarsko leto in ga v elektronski obliki poslati pristojnemu ministrstvu. Zaradi 
tega moramo že med letom poskrbeti za sprotno vnašanje vseh podatkov v predpisane 
evidence. 
  
V letu 2020 bomo dopolnili kataster z nekaterimi manjkajočimi podatki, ki niso bili zajeti v 

starem katastru oziroma so se naknadno spremenili. Poleg tega bomo naročili posnetke za  

vnos podatkov v kataster povsod tam, kjer se ugotovi razlika med stanjem katastra in 

dejanskim stanjem na terenu.  

 

Program katastra bomo nadgradili tako, da bo omogočal  vnos in spremljanje ter pregled 

vzdrževanja in čiščenja kanalizacije, kakor tudi pregled in izpis opravljenih del. Podatki bodo 

osnova za poročanje in za pripravo statističnih poročil za različna obdobja za področje 

čiščenja  javne kanalizacije, za vzdrževalna dela in odvoze gošč in blata iz individualnih 

naprav za čiščenje odpadne vode. 
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5.1.3 Okoljski vidiki 
 

5.1.3.1 Poraba električne energije 

 
V letu 2020 načrtujemo zamenjavo obstoječih starejših žarnic v objektih na sistemu javne z 
novimi LED žarnicami oziroma lučmi, ki porabijo manj električne energije. S tem bomo 
prihranili električno energijo in odstranili ekološko sporna svetila. Z ukrepom bomo izboljšali 
tudi delovne pogoje. Izvedli bomo  optimizacijo in fine nastavitve delovanja električne opreme 
preko CNS sistema s čimer bomo privarčevali pri porabi električne energije, predvidoma za 
en odstotek, v primerjavi na celotno merjeno količino prečrpane odpadne vode (v m3). 

 

5.1.3.2 Poraba vode 

 
Ostanki na grabljah, kot tudi ostanki iz peskolovov, morajo biti ustrezno izprani, da dosegajo 
parametre sprejemljivosti oziroma sprejemljivega deleža organskih delcev v posameznem 
odpadku. Zaradi tega načrtujemo zamenjavo pralca peska. Ne glede na to načrtujemo, da 
bomo vode ohranili na obstoječi letni porabi. To bomo dosegli s finimi nastavitvami delovanja 
opreme preko CNS sistema, predvsem dolžine ciklov izpiranja. S tem ukrepom 
predvidevamo prihranek porabe vode v višini enega odstotka v primerjavi s celotno količino 
merjene prečrpane odpadne vode (v m3). 
 
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 žarnic na 

ostalih kanalizacijskih objektih  z novimi LED 

žarnicami              

Lastna 

sredstva 

Sanacija vdiranja morske vode v javno 

kanalizacijo in objekte na črpališču             

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija javne kanalizacije v Trinkovi 

ulici                         

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije 

Razgled – San Simon in čiščenje 

podmorskega izpusta v občinskem 

pristanišču                          

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije v 

Smrekarjevi ulici             

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcijska elektro in strojna dela na 

črpališču Cankarjev drevored v Izoli             

Občinski 

proračun 

Investicija v rekonstrukcijo javne kanalizacije 

v ul. A. Vivode                         

Občinski 

proračun 

Projekt vgradnje grabelj pred prelivnim 

bazenom »Ž«                         

Občinski 

proračun 

Zamenjava dotrajanih in poškodovanih 

pokrovov jaškov na javni kanalizaciji z novimi 

pokrovi 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna 

sredstva 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

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

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 

Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije južni 

del Kosovelove ulice in Vrtni ulici                         

Občinski 

proračun 

Izvedba grabelj pred prelivnim črpališčem in 

izvedba BY-passa iz prelivnega črpališča v 

fekalno kanalizacijo na črpališču Izola                         

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija in posodobitev CČN Koper in 

MKČN Korte                         

Občinski 

proračun 

Projekt odcepov javne kanalizacije v 

noveliranih aglomeracijah v Izoli  
                        

Občinski 

proračun 

 
 
 

ODPADKI 

5.2 PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI 

 
5.2.1 Splošni podatki in cene 
 
Na osnovi nagibov k vpeljavi primernejšega sistema obračunavanja storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki je bil na seji Občinskega sveta Občine Izola, v juliju 2019 potrjen nov 

Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola. Ta določa 

nov način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki upošteva število oseb, 

velikost stanovanjske enote in frekvence odvoza. 

 

Hkrati je bil potrjen tudi nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Izola, na podlagi pripravljenega Elaborata cen ravnanja s 

komunalnimi odpadki v letu 2019, skladnega z Uredbo MEDO. S tem ne bo podjetje več 

ustvarjalo izgube iz poslovanja, ki se je generirala v času od zadnjega sprejetja cene v letu 

2013. Na negativen rezultat poslovanja je vplivalo tudi povišanje cen zunanjih izvajalcev 

storitev obdelave in odstranjevanja odpadkov, spomladi leta 2019. 

 

V naslednji tabeli je predstavljena ocenjena količina zbranih odpadkov v letu 2019 in plan za 
leto 2020. 
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Tabela 4: Količina zbranih odpadkov v 2019 in plan za leto 2020 

Koledarsko leto Ocena 2019 Plan 2020 Plan 2020 / 

ocena 2019 

Količina mešanih odpadkov v kg 3.720.000 3.700.000 99 

Količina ločeno zbranih odpadkov v kg 4.870.203 5.053.892 104 

 

Javna infrastruktura Zbirnega centra in Centra za predelavo gradbenih odpadkov je v lasti 
občine Izola, s katero ima podjetje sklenjeno pogodbo o uporabi in vzdrževanju infrastrukture 
nenevarnih odpadkov v Izoli. Poleg tega podjetje uporablja infrastrukturo ekoloških otokov, 
to so zbirna mesta za opravljanje dejavnosti zbiranja odpadkov. V ta namen podjetje plačuje 
lastnici infrastrukture najemnino.  
 
5.2.2 Plan poslovanja 

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, iz 17,6 
% v letu 2010, 29,9 % v letu 2011, 37 % v letu 2012, 42 % v letu 2013 in 46,4 % v letu 2014, 
50 % v letu 2015, 54 % v letu 2016, 55 % v letu 2017, 56 % v letu 2018, in 57 % ločenost 
odpadkov v letu 2019. Cilj za leto 2020 bo doseči 58 % ločenosti odpadkov. 

Zavedamo se, da je za uspešno ločeno zbiranje odpadkov zelo pomembno ozaveščanje 

uporabnikov komunalnih storitev. Zato bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem raznih 

ozaveščevalnih akcij, s katerimi želimo povečati naravovarstveno zavest uporabnikov. 

Povečali bomo vlaganja v propagandni material, ki bo uporabnike stimuliral k pravilnemu 

ločevanju odpadkov; nadaljevali s postavitvijo obvestilnih tabel na novo urejene ekološke 

otoke, s pomembnimi podatki o pravilnem ločevanju odpadkov. Organizirali bomo različne 

dogodke, s katerimi bomo osveščali otroke, izvajali razne delavnice, s katerimi bomo 

uporabnike spodbujali k zmanjševanju odpadkov in poučevali o pravilnem ravnanju z 

odpadki.  

 

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

»Uporabni odpadki – CUP v mestu« obnovili dolgo prazen občinski poslovni prostor. Maja 

2019, smo otvorili nov center uporabnih predmetov, ki dopolnjuje že delujoči center na 

lokaciji Zbirnega centra Izola. »CUP v mestu« predstavlja koncept ponovne uporabe 

predmetov v novi luči, in sicer tako, da je demonstracijska oprema prostora v celoti izdelana 

iz odsluženega pohištva, rabljeni izdelki so predstavljeni na estetski način, poslovanje temelji 

na inovativnem sistemu izmenjave, ki spodbuja prinašalce, da postanejo obenem tudi 

odjemalci uporabnih predmetov. 

 

S turistično agencijo IstraTerra bomo tekom projekta razvijali inovativne turistične produkte 

za raziskovanje podeželja. Preko projektnega partnerja Okolje Piran bomo izvedli 

izobraževanja »Zelene javne institucije« v vseh večjih javnih zavodih, s ciljem zmanjševanja 

količine odpadkov.  
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V letu 2020 bo CUP postal inkubator generiranja okoljske zavesti, in sicer preko delavnic 

kreativne ponovne uporabe, predstavitev dobrih praks na področju zmanjševanja odpadkov, 

vzpostavitvijo zelenega laboratorija za razvoj inovativnih rešitev na področju zmanjševanja 

odpadkov ter izvajanja izobraževanj za širšo javnost. 

 
V letu 2020 načrtujemo vzpostavitev povezav med računalniškimi aplikacijami oz. 
integracijo programov na področju obračuna storitev in čipiranja zabojnikov. Ta temelji na 
implementaciji projekta »čipiranja zabojnikov«. V prvi fazi nam bo omogočal avtomatsko 
izdelavo zbira podatkov za pripravo obračuna komunalnih storitev za pravne osebe. 
Integracija sistemov nam bo v podporo za boljše obvladovanje delovnih procesov, 
optimizacijo in večjo učinkovitost dela. V letu 2020 načrtujemo tudi nadgradnjo informacijske 
tehnologije za smetarska vozila, ki bo namenjena spremljanju realizacije plana zbiranja in 
odvoza odpadkov. Ta nam bo omogočil boljše obvladovanje delovnih procesov zbiranja 
odpadkov in s tem povečanje kakovosti storitev. Spremljanje stanja ravnanja z odpadki na 
terenu bomo nadaljevali z mobilno aplikacijo »Bood sistem«, ki nam omogoča hitro reševanje 
ugotovljenih nepravilnosti na področju ravnanja z odpadki na terenu. 
 
Nadaljevali bomo s projektom »Kataster«, ki ga bomo nadgradili s podatki o zbiralnicah 
ločeno zbranih odpadkov. V letu 2020 načrtujemo povezavo katastra s krovnim integriranim 
informacijskim sistemom podjetja in s tem aktivno uporabo vpeljanih orodij v poslovnih 
procesih. 
 
V letu 2020 načrtujemo nadaljevanje projektnega vključevanja uporabnikov in ažuriranja 
podatkov v evidencah podjetja. Nadaljevali bomo z obveščanjem uporabnikov, ki niso še 
zajeti v sistem in jih skladno z veljavnim odlokom vključevali v sistem obračuna komunalnih 
storitev. Glede na dostopnost podatkov v javnih evidencah, bomo dosledno izvajali pregled 
podatkov že vključenih uporabnikov in ažurirali podatke, ki so osnova za obračun storitev 
ravnanja z odpadki. Primerjali in poenotili bomo obstoječe podatke iz našega 
informacijskega sistema s pridobljenimi iz državnih evidenc. 
 
Še naprej bomo izvajali preventivno opozarjanje kršiteljev, in sicer s posredovanjem 
pisnih sporočil v poštne nabiralnike in z obvestili na zabojnikih. Kršitelje bomo opozarjali tudi 
z osebnim obiskom komunalnega nadzornika. Izvajali bomo tudi sejalne analize in naključne 
preglede zabojnikov. Na podlagi ugotovitev bomo izvajali ciljno osveščanje uporabnikov. Še 
naprej bomo na ustrezen način obravnavali divja odlagališča, predvsem z opozarjanjem 
bližnjih prebivalcev in s postavitvijo tabel, ki nakazujejo na razreševanje nedovoljenega 
odlagališča.  
 
V letu 2020 načrtujemo ureditev štirih novih ekoloških otokov ki so na naslednjih 

lokacijah: Kopališka ulica – Levstikova ulica (vhod na plažo Svetilnik), Ulica Franeta 

Marušiča, Šared (pri novi trafo postaji), Ulica pod Vinogradi. Načrtujemo tudi preureditev 

sedmih obstoječih ekoloških otokov, ki so na lokacijah: Mala seva, Cesta v Pregavor (pri 

upravni enoti), Parkirišče Arrigoni, Veluščkova ulica, Dobrava (na slemenu), razgledana 

točka Belvedere in avtobusna postaja Šared. Ekološki otoki so del občinske infrastrukture, 

zato je potrebno za njihovo ureditev predhodno pridobiti soglasje lastnice, Občine Izola. Plan 

izvedbe posameznih ekoloških otokov določa lastnica glede na razpoložljiva sredstva in 

prioritete.  
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V letu 2020 bomo izvedli projekt vzpostavitve sistema zbiranja odpadkov »Od vrat do vrat« 
s prvim podzemnim otokom, ki bo postavljen v starem mestnem jedru. Naš cilj je  s 
podzemnimi zbiralnicami postopoma pokriti celotno staro mestno jedro. Najprej 
nameravamo v sklopu projekta t. i. »Ribiška infrastruktura«, za več vrst različnih odpadkov 
zgraditi podzemno zbiralnico na korenu ribiškega pomola in vzporedno s tem odstraniti 
neustrezen ekološki otok. Poiskali bomo možnosti za pridobitev evropskih sredstev za 
financiranje projekta. Sistem zbiranja »Od vrat do vrat« dopušča različne možnosti, med 
katerimi je tudi zaklepanje ekoloških otokov ali zabojnikov s sistemom identifikacije 
uporabnika. Pri nadaljevanju projekta bomo upoštevali zakonske zahteve, značilnosti 
posameznih območij v občini, tehnološke možnosti in finančni vidik.  

Ker so informacije uporabnikov za nas zelo dragocene, predvsem kot usmeritev pri 
ugotavljanju povezave med ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev, bomo tudi v letu 2020 
nadaljevali s terenskim računalniško podprtim anketiranjem uporabnikov komunalnih 
storitev na celotnem območju občine Izola. Anketa bo anonimna in vsebinsko razdeljena na 
dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu bo pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza 
odpadkov, v drugem sklopu pa ostalim storitvam podjetja. Z odgovori želimo preveriti in 
ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev, ugotoviti kako poslovna rast 
in posodabljanje podjetja vplivata na kakovost storitev v očeh občanov ter najti nove pristope 
na področju podajanja informacij, osveščanja in izobraževanja uporabnikov naših storitev.  

 
5.2.3 Okoljski vidiki 
 

5.2.3.1 Požarna varnost 

V letu 2020 je v načrtu nadgradnja požarne varnosti na Zbirnem centru z vgradnjo stalnega 
nadzorno-javljalnega sistema. 
 
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 projekta »CUP v mestu«  
                

        

Lastna 
sredstva in 
sredstva EU 

Integracija računalniških programov 
čipiranja zabojnikov in katastra z integriranim 
informacijskim sistemom podjetja. 
Implementacija v poslovne procese. 

  

        

              
Lastna 
sredstva 

Nadgradnja informac. sistema v vozilih – 
nadgradnja čipiranja zabojnikov                         

Lastna 
sredstva 

Izvedba ankete zadovoljstva uporabnikov                         
Lastna 
sredstva 

Vzpostavitev sistema »od vrat do vrat« s 
podzemnimi zbiralnicami, zaklepanjem 
zbiralnic z identifikacijo uporabnikov              

Lastna 
sredstva 
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5.3 PODROČJE ODLAGANJA ODPADKOV 

 
Skladno z leta 2016 pridobljenim Okoljevarstvenim dovoljenjem za zapiranje odlagališča 
(OVD) in njegovo vzdrževanje po zaprtju, na osnovi Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. 
l. RS, št. 36/2016) je bil rok za zaprtje odlagališča 30. 10. 2019. Projekt zapiranja odlagališča 
je vodila lastnica infrastrukture, Občina Izola in ga v roku izpeljala. 
Zelo pomembna je projektna ureditev Zbirnega centra, zato bomo tej nalogi posvetili vse 
potrebne aktivnosti za njeno izvedbo.  

 
Kot upravljavec odlagališča odpadkov bomo nadaljevali z rednim vzdrževanjem odlagališča 
in izvajanjem predpisanih monitoringov, za kar morajo biti zagotovljena sredstva s strani 
lastnice infrastrukture. Monitoring in vzdrževalna dela je potrebno izvajati še 30 let po zaprtju 
odlagališča.  
 
 
Tabela 6: Plan aktivnosti – odlaganje odpadkov 

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 

 

5.4 PODROČJE GRADBENIH ODPADKOV 

 

Z vzpostavitvijo Centra za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO) smo razširili našo 

dejavnost in pridobili dodatna finančna sredstva iz tržne dejavnosti. Področje zbiranja in 

obdelave gradbenih odpadkov, za katerega smo v letu 2013 pridobili OVD, se razvija in 

dosega dobre poslovne rezultate. V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi hitrejšega 

obrata predelave odpadkov »Obrat brez zalog«, s ciljem, da se zaloge predelanega reciklata 

ne povečajo nad mejo vzdržnosti. Hkrati bomo iskali dodatne možnosti za skladiščenje 

različnih frakcij in zagotavljanje prostih kapacitet za presežke gradbenih odpadkov in 

gradbenega materiala.  

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 s predelavo dodamo novo uporabno vrednost. Sama 
dejavnost omogoča dodatna delovna mesta in prihodke podjetja.  

Nadaljevali bomo z razvojem centra zlasti na področju trženja gradbenega reciklata. Preko 
našega vplivanja na gradbena podjetja, s stimuliranjem k predaji bolj čistega vhodnega 
gradbenega odpadka, bomo zagotovili še kakovostnejši reciklat. Delovanje centra ne bo 
imelo negativnih vplivov na okolje. Uporabniki so naš proizvod – reciklat sprejeli kot 
uporaben, saj smo z izločanjem nesnag dosegli njegovo visoko kakovost, kar dokazujemo 
tudi s pridobljenimi certifikati kakovosti. Stanje na trgu gradbenih storitev se izboljšuje, 
prevzemi recikliranega materiala so redni. 
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Tabela 7: Plan aktivnosti - CPGO 

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

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

Razvoj dejavnosti CPGO, povečanje obrata 
materiala in kakovosti vhodnega materiala 
(gradbenih odpadkov)     

                    Lastna 
sredstva 

 

 

OKOLJE 

5.5 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 in 

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 proračunska zagotovljena sredstva, izvajajo tudi 

manjša investicijska vzdrževalna dela na javnih površinah kot npr. sanacija podpornih in 

opornih zidovih, sanacija voziščnih konstrukcij in preplastitev asfaltnih površin. 

 
Cilj vzdrževanja in urejanja okolja  
 
Na tem področju bomo izvajali vse dejavnosti tako, da bomo delovali čim bolj optimalno, s 

ciljem boljšega nadzora stroškov, večje gospodarnosti pri porabi sredstev, s hkratnim 

uvajanjem izboljšav in novih tehnologij, ki bodo vplivale na višanje kakovosti naših storitev, 

na lepši zunanji izgled javnih površin, primeren standard komunalne opremljenosti in s tem 

večje zadovoljstvo občanov in uporabnikov. 

 

Skrb za urejenost javnih in zelenih površin bo naša prioriteta tudi v letu 2020. Prizadevali si 
bomo za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami, saj želimo nadaljevati z zgledom 
občanom na področju ohranjanja zdravega, lepega in čistega okolja.  
 
5.5.1 Splošni podatki in cene 
 
Načrt in obseg storitev v letu 2020 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. 
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5.5.2 Plan poslovanja 
 
Dejavnosti, njihov obseg in bodo v letu 2020 nekoliko višji. Te,  navedene v nadaljevanju, 
opravljamo redno in po planu proračuna. 
 

5.5.2.1 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. Naš vozni park smo dopolnili z »mini« električnim vozilom, s 

katerim lahko dosežemo lokacije, kjer z ostalimi vozili to ni mogoče ali ni dovoljeno, kot na 

primer na preurejeni obalni cesti med Izolo in Žusterno. V letu 2019 smo zamenjali dotrajani 

manjši pometalni stroj z novim, sodobnim pometalnim strojem, ki zagotavlja optimalne 

rezultate pometanja. Dodatno smo prevzeli v redno vzdrževanje javne čistoče parkirišče na 

Južni cesti in dve novi krožišči. Obseg dela se je povečal, vendar imamo v letu 2020 cilj 

slediti vsem trendom in potrebam naročnika ter svoje delo kakovostno opraviti. 

 

5.5.2.2 Vzdrževanje otroških igrišč 

Vzdrževanje otroških igrišč v občini Izola je zelo zahtevno in odgovorno delo. Zaradi 

zastarelosti in neustreznosti igral, vsako leto v celoti obnovimo najmanj 5 otroških igrišč. Na 

igriščih bomo z rednimi tedenskimi pregledi ter z rednim vzdrževanjem gramoznih površin, 

vzdrževanjem zapiral ograj in sanitarij, košnjo, praznjenje košev, odpiranje in zaklepanje 

igrišč, skrbeli za ustreznost igral. Pomemben del zagotavljanja varnosti igral in igrišč so redni 

in strokovno opravljeni pregledi, ki jih za nas opravlja pooblaščeni zunanji izvajalec. Tako kot 

vsako leto, bomo tudi v letu 2020 redno pregledovali in vzdrževali vsa otroška igrišča v občini 

Izola.  

 

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. 

 

V letu 2020 bomo obnovili dotrajan namakalni sistem na otroških igriščih BIRBA I in BIRBA 

II ter na novo posadili koprivovce, ki bodo dali dovolj sence. 

 

Poleg navedenega predlagamo da: 

- se otroško igrišče Jagodje razdeli na dva dela in sicer na otroško igrišče z igrali ter na 
igrišče za nogomet, košarko in rokomet. Igrišče bi ločili z zaščitno mrežo in naredili 
dva vhoda. Predlagamo tudi ureditev vodne fontane in nove  sanitarije; 

- se na igriščih, kjer se večkrat pojavi najstniški vandalizem uredi ustrezen prostor za 
druženje. Tak prostor bi lahko bil ločen od otroškega igrišča, opremljen s klopmi in po 
možnosti s streho. S tem bi bila skušnjava najstnikov, zaiti na otroško igrišče z 
namenom poškodovati igrala, manjša. 

 



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

 

27/65 
 

5.5.2.3 Vzdrževanje parkov in zelenic 

Vzdrževanje parkov in zelenic obsega košnjo, grabljenje, čiščenje in odvoz materiala iz 

javnih parkov in zelenic. V vseh parkih, ki imajo namakalni sistem, bomo v letu 2020 opravili 

vsa potrebna vzdrževalna dela na napravah namakalnega sistema. Drevesa in grmovje v 

parkih bomo obrezali, travo opleli in kosili po potrebi, postavili nove klopi in koške za 

odpadke.  

 

V letu 2020 planiramo nabavo samohodnih in nahrbtnih kosilnic ter nabavo večje motorne 

žage za odstranitev drevesnih vej.  

 

V parku Trga padlih bomo do konca meseca maja 2020 obnovili dotrajan namakalni sistem 

in na novo uredili park za črpališčem med Kosovelovo ulico in Cankarjevim drevoredom.  

 

V sklopu projekta “Izola, zeleno mesto” smo v letu 2019 v parku Izolskega svetilnika na 

mestih, kjer smo morali pred nekaj leti odstraniti v neurju močno poškodovana drevesa, s 

sodelovanjem s sponzorjem, zasadili pet novih pinij. Zasadili smo tudi dodatne grmovnice, s 

čimer se je povečal standard in obenem strošek vzdrževanja parkov in zelenic. 

 

V letu 2020 bomo nadaljevali z zasaditvijo dodatnih dreves v Morovi ulici (pri gostilni Sonja) 

in v drevoredu na Prešernovi cesti.  

 

5.5.2.4 Vzdrževanje avtobusnih postaj  

Avtobusna postajališča redno pregledujemo in vzdržujemo. Nepravilnost nedovoljenega 

plakatiranja, bomo v letu 2020 sproti odpravljali, kot tudi po potrebi zamenjali poškodovane 

dele nadstreškov na avtobusnih  postajališčih. Zaradi lažjega vzdrževanja, bomo v letu 2020 

posamezna postajališča uredili s preglednejšimi, ličnimi označbami. Obenem bomo vsa 

avtobusna postajališča, predvsem na podeželju, poenotili s stekleno hiško namenjeno 

čakanju avtobusa in jih opremili z enotnimi tablami z voznim redom.  

 

5.5.2.5 Postavitev 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. Postavljamo zastave dimenzije 150 cm x 70 cm. Zastava 

je pritrjena na drog modre barve dolžine 1,9 m. Zastave izobešamo ob praznikih v Republiki 

Sloveniji in drugih primerih, določenih z državnimi ali občinskimi predpisi (praznik občine, 

prireditve…) ali po naročilu Župana občine. V letu 2019 smo postavili 20 novih nosilcev za 

zastave na sledečih lokacijah: 

 

- krožišče Simonov zaliv                                  4 kose 
- krožišče Prešernova – Kajuhova cesta             2 kosa 
- krožišče Jadranka                                           3 kose 
- Sončno nabrežje                                             5 kosov 
- Drevored 1. Maja                                               6 kosov 
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5.5.2.6 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter 

dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule 

prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometno signalizacijo in 

prometno opremo na cestah bomo v letu 2020 redno vzdrževali tako, da bosta zagotovljeni 

stabilnost, brezhibnost delovanja in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja 

prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.  

 

5.5.2.7 Vzdrževanje prometnih površin in lokalnih cest 

Na področju vzdrževanja prometnih površin, bomo v letu 2020 opravljali redna in po potrebi 

vzdrževalna dela na cestiščih, ki jih imamo v upravljanju. Postavljali bomo cestne ovire, 

stebričke, sanirali kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela. 

 
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 

 
Cestno omrežje je izpostavljeno klimatskim in prometnim vplivom, ki dolgoročno povzročijo 
propad voziščne konstrukcije. V občini Izola je od rednih vzdrževalnih del najpogostejša 
izvedba preplastitve in zamenjave voziščne konstrukcije.  
 

5.5.2.8 Urbana oprema v občini Izola 

Postavitev urbane opreme prispeva k lepšemu izgledu mesta in je prijazna usluga za 

uporabnike. Zato je pomembno, da je urbana oprema skrbno izbrana in umeščena v prostor. 

V letu 2020 bo naš cilj poenotiti opremo znotraj določenih območij, izboljšati in olepšati javne 

površine in poti, doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja ter zadovoljiti uporabnike 

javnega prostora, lokalne prebivalce in obiskovalce. Predlagali bomo, da se poenotijo tudi 

vizualne komunikacije. To so lamele z nosilci za gospodarske in negospodarske dejavnosti 

v mestu, kot so lekarne, gasilci, trgovine, hoteli, marina, jahtni center, knjižnica, cerkve itd. 

 

5.5.2.9 Mestna tržnica 

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

tržnice v Izoli. Mestna tržnica, se nahaja v samem centru mesta. Je urejen prostor, kjer se 

izvaja prodaja blaga na drobno. Zahteve in pogoji glede delovanja tržnice so opredeljeni v 

Odloku o tržnem redu občine Izola. V letu 2019 smo prenovili strešno konstrukcijo in platno 

na manjši stojnici. V letu 2020 pa je predvidena prenova strešne konstrukcije in platna še 

ostalih sedmih manjših stojnic. S tem bodo zagotovljeni boljši prodajni pogoji in polepšan 

estetski videz tržnice.  
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5.5.3 Okoljski vidiki 
 

5.5.3.1 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   

Čiščenje nepravilno odloženih odpadkov - 

črna odlagališča                         

Občinski 

proračun 

Odstranitev neustreznih dreves z manjšimi 

v Dantejevi ulici 
            

Občinski 

proračun 

Posaditev dreves (Prešernova cesta) 

                        

Občinski 

proračun 

Zamenjava namakalnega sistema Birba 1, 

Trg padlih                         

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija ceste Šared-Nožed-Morgani 
                        

Občinski 

proračun 

Vzpostavitev katastra urbane opreme                         

Lastna 

sredstva 

Razširitev strešne konstrukcije z novimi 

tendami na obstoječih stojnicah na tržnici                         

Lastna 

sredstva 

Trg Padlih, Sončno nabrežje – zamenjava 

lesene ograje z novo jekleno ograjo             

Občinski 

proračun 

 

5.6 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 01. 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 in izrednih okoliščinah ter za potrebe zimske službe v 
občini Izola. 
 
Dežurna služba je organizirana v času od 15. marca do 15. novembra za izvajanje 
intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. 
 
Zimska služba se izvaja praviloma v času trajanja zimskega obdobja od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer             
in obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnega 
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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. 
 
Za izvajanje večjih intervencij 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 in 
občinski 
proračun 

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

            

Lastna in 
občinski 
proračun 

Detajlni pregled in obnova strojev in opreme 
                        

Lastna in 
občinski 
proračun 

Pridobivanje novih znanj na izobraževanju 
                        

Lastna 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
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GRADNJE 

5.7 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 ter društva. Dela pridobivamo na javnih 
razpisih in na osnovi povabil s strani naročnikov za sodelovanje pri izvedbi investicij. Dela 
za Občino Izola izvajamo po in-house sistemu, po pooblastilu ali 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.  
 
DE Gradnje izvaja tudi vzdrževalna in investicijska dela na nepremičninah v lasti Občine 
Izola. Te nepremičnine so stanovanja, poslovni in upravni prostori Občine. S temi 
nepremičninami upravlja Komunala Izola, v sklopu katere je Sektor za upravljanje z 
nepremičninami. Navedeni Sektor preko računalniške aplikacije naroča DE Gradnje 
vzdrževalna in investicijska dela na posameznih nepremičninah. 
 
Aktivnosti na nepremičninah se s Sektorjem za upravljanje nepremičnin usklajujejo in 
planirajo, po potrebi pa vršijo tudi nujne intervencije, kar pa predstavlja izjemo. 
 
Izvedba vzdrževalnih del na nepremičninah v upravljanju Komunale Izola se terminsko 
usklajujejo z ostalimi prevzetimi deli na tržnem segmentu in  morebitnimi internimi naročili.  
 
Glede na trend povečanja aktivnosti na področju vzdrževanja objektov bomo za realizacijo 
vseh predvidenih ciljev v delovni enoti zaposlili dodatni strokovni kader gradbene stroke. 
 
 
5.7.1 Vzdrževanje objektov v lasti občine Izola – upravne stavbe in poslovni prostori 
 
Na področju vzdrževanja upravnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Občine Izola, ki so v 

upravljanju Sektorja za upravljanje z nepremičninami v okviru Komunale Izola, v letu 2020 

planiramo enak obseg del kot v letu 2019. Vzdrževanje in interventna dela bomo izvršili na 

osnovi naročil prejetih s strani Sektorja za upravljanje z nepremičninami preko internetne 

aplikacije. Na tem področju bo delo potekalo na utečeni način, ki omogoča pričakovano 

odzivnost po oddani prijavi. Investicijska dela, na osnovi pobude Sektorja za upravljanje z 

nepremičninami, potrjuje Občina Izola. V odvisnosti od obsega del, termina izvedbe in 

zahtevnosti bomo ta dela izvršili z lastno delovno skupino oziroma jih oddali na trgu 

najugodnejšemu ponudniku, po predhodnem povpraševanju. Vse aktivnosti bomo vršili v 

skladu z ZJN-3. 

 

Sektorju za upravljanje z nepremičninami bomo svetovali pri tehničnih rešitvah za 

opredelitev obsega  posameznih vzdrževalnih in investicijskih del. 
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5.7.2 Vzdrževanje objektov v upravljanju Komunale Izola – stanovanja 
 
Pridobivanje naročil na področju stanovanj poteka po enakem postopku kot za upravne in 

poslovne prostore, to je preko Sektorja za upravljanje z nepremičninami. Investicijska dela, 

na osnovi pobude Sektorja za upravljanje z nepremičninami, potrjuje Občina Izola. 

 

Sektorju bomo svetovali pri tehničnih rešitvah za opredelitev obsega posameznih 

vzdrževalnih in investicijskih del. 

 

Obseg predvidenih del v letu 2020 se bo nekoliko povečal, ker predvidevamo povečanje 

investicijskih del na področju prenove stanovanj. 

 

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

stalnica, kot je bilo že v preteklosti. 

 
 
5.7.3 Investicije Občine Izola 
 
V letu 2020 bomo osredotočeni na realizacijo del na infrastrukturi, ki jo ima v najemu 

Komunala Izola, predvsem fekalne kanalizacije, 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, fekalne in meteorne 

kanalizacije. V predhodnih letih je bilo projektiranih nekaj prenov kanalizacijskega sistema, 

kot tudi novogradenj, od katerih bodo nekateri predvidoma realizirani v letu 2020. Ti so 

prenova kanalizacije Razgled – San Simon, rekonstrukcija ulice Alma Vivoda in Trinkove 

ulice ter rekonstrukcija kanalizacije na južnem delu Kosovelove ulice. Z izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja v sklopu aglomeracija Izola mesto, bomo omogočili priklop 

objektov na naslovih Polje 15, 15a, 15c in 15d ter Belvedere 6 in 7 . 

 

Na osnovi snemanja kanalizacijskega omrežja bomo sanirali omrežje proti vdoru morske 

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

pred prelivnim črpališčem. 

 

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

območje stenskih žarnih niš. Po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo bomo uredili  

osrednjo kapelico nadangela Mihaela. Za potrebe dejavnosti pokopališke službe, bomo 

uredili skladišče s pogrebnim materialom in obnovili prostor za urejanje pokojnikov. 

 

Na področju odvoza odpadkov bomo realizirali aktivnosti ureditve ekoloških otokov in posege 

na področju zbirnega centra, kot so ureditev platoja za mešane komunalne odpadke, 

preureditev CUP-a in pisarne, ureditev požarne varnosti in ureditev infrastrukture za pranje 

vozil. 
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Ribiški pomol bomo opremili z novim priklopom na hidrantno omrežje in uredili sanitarije na 

Velikem trgu 1. 

 

Na parkirišču v Tomažičevi ulici, bomo izvedli odvodnjavanje. Za območje makadamskega 

parkirišča ob Ladjedelnici, bomo naročili projektno dokumentacijo in izvedli predvidena dela 

za celovito ureditev, skladno z veljavnimi predpisi. Pred vhodom v blagajno na Gorkijevi ulici, 

bomo izdelali klančino za dostop invalidnih oseb. 

 

 Pri ostalih investicijah, ki jih razpisuje Občina Izola, delovna enota v letu 2020 planira 

pridobiti in izvesti dela v vrednosti cca 55.000 €. Vrsta del bo odvisna od potreb naročnika. 

 
 
5.7.4 Tržne storitve 
 
Na področju izvajanja del za zunanje naročnike, smo za leto 2020 zadali nekoliko večji cilj v 

obsegu izvedenih del kot v letu 2019.   

 

V lokalnem okolju bomo ohranili prisotnost s sodelovanjem na razpisih, ki jih vršijo javne 

ustanove v občini Izola, kot so šole, vrtci, zdravstveni dom, bolnišnica, TIC, CKPŠ ter 

obdržali stik z  individualnimi investitorji. V letu 2019 smo začeli sodelovati s podjetji, ki 

upravljajo večstanovanjske stavbe, pri izvedbi raznih del na teh objektih. V letu 2020 bomo 

to sodelovanje še nadgradili. 

 

Poznavanje lokalnega okolja in razmer na terenu bomo izpostavili kot našo prednost, ob 

primerni ceni in visoki kakovosti storitev. 

 
 
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 

Rekonstrukcija kanalizacije 

San Simon Razgled 
                        

Občinski 

proračun 

Rekonstrukcija kanalizacije 

Trinkova ulica 
                        

Občinski 

proračun 

Izvedba ekoloških otokov                         
Občinski 

proračun 

Kanalizacija Aglomeracija 

mesto 
                        

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   

Kanalizacija ulica Alme Vivode                         
Občinski 

proračun 

Pohodne poti na pokopališču                         
Občinski 

proračun 

Sanitarije Veliki trg 1             Najemnina 

Odvodnjavanje parkirišče 

Tomažičeva 
            

Občinski 

proračun 

Parkirišče Ladjedelnica             
Občinski 

proračun 

Tržne gradnje                         Investitor 

Vzdrževanje upravnih 

prostorov Občine Izola 
            Najemnina 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 

5.8 PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

 
5.8.1 Splošni podatki in cene 
 
Komunala Izola d. o. o., ima v najemu in upravljanju pokopališči s pripadajočimi objekti v Izoli 
in Kortah. Lastnica navedenih pokopališč je občina Izola, Komunala Izola d. o. o., pa zanju 
plačuje letno najemnino. 
 
Tabela 12: Predvideno število pogrebov 

Zap. št. Predmet poročanja Ocena 2019 Predvideno 2020 

1 
Število pogrebov: 

- Izola 
- Korte 

135 
128 
7 

130 
125 

5 

2 
Klasični pokop: 
Žarni pokop: 

50 
85 

40 
90 

 
Med leti 2013 do 2018, smo opravili med 130 in 160 pogrebi na leto. Do konca leta 2019 
ocenjujemo, da bomo izvedli 135 pogrebov. V letu 2020 predvidevamo izvedbo 130 
pogrebov.  
 
V zgornji tabeli je prikazano število pogrebov na pokopališčih v Izoli in Kortah ter struktura 
pokopov po vrsti pogreba. Povpraševanje je večje po izvedbi žarnih pokopov kot po izvedbi 
klasičnih pokopov. V letu 2019 smo opravili nekaj več klasičnih pogrebov, v primerjavi s 
preteklimi leti. Med žarnimi pokopi so vključeni tudi raztrosi pepela izven pokopališča. 

V letu 2007, smo s Splošno bolnišnico Izola sklenili Sporazum o medsebojnem sodelovanju 
o prevzemu pokojnikov iz SBI. Sporazum je bil sklenjen zaradi zagotovitve nemotenega 
prevzema pokojnikov, ki umrejo v SBI, z zagotovitvijo začasne hrambe v naših hladilnih 
prostorih, do prihoda svojcev. Istočasno smo sklenili Sporazum o medsebojnem sodelovanju 
z Marjetico Koper (takratno Komunalo Koper) in Okoljem Piran, v katerem je bilo določeno, 
da pokojne, s stalnim bivališčem v Izoli, prevzema Komunala Izola, pokojne s stalnim 
bivališčem v občini Piran, prevzema Okolje Piran in Marjetica Koper prevzema vse ostale 
pokojnike, ki so imeli stalno bivanje v občini Koper in drugod iz Slovenije. Zaradi spremembe 
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, smo v letu 2019 sklenili aneks k Sporazumu o 
sodelovanju pri prevozu pokojnikov. V njem smo spremenili le člen, v katerem je navajal, da 
pokojnike, katere je prej prevzemala Marjetica Koper, razen tistih, ki so imeli stalno bivanje 
v občini Koper, jih prevzema Komunala Izola. Sporazum so poleg obalnih komunal podpisale 
tudi vse tri Občine. Tako smo v letu 2019, do 31. 7., opravili dodatnih 100 prevzemov 
pokojnikov iz Splošne bolnišnice Izola za druga komunalna podjetja, kateri so bili pokopani 
v drugih občinah po Sloveniji.  
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5.8.2 Plan poslovanja 
 

Na pokopališču v Izoli, smo v zadnjih petih letih v povprečju opravili med 130 in 160 pogrebi 

na leto. Svojci se v večini primerov odločijo za izvedbo žarnega pogreba, ker je strošek 

najemnine in vzdrževanja talnega ali stenskega žarnega groba nižji, v primerjavi s klasičnim 

grobom. Pokope žar izvajamo v talne žarne grobove, v stenske žarne niše ali v že obstoječe 

klasične grobove, v katere ni več možen pokop s krsto. V letu 2018 smo opravili 48 klasičnih 

pokopov, v najem smo oddali 17 novih klasičnih grobov in 80 žarnih grobov. Od tega je bilo 

v najem oddanih 13 novih zemeljskih žarnih grobov in 5 novih stenskih žarnih niš. V 

letošnjem letu, smo do 30. 6. 2019, na novo oddali 9 stenskih žarnih niš. Prve pokope v 

stenske žarne niše smo začeli izvajati v letu 2006. Izdelanih je bilo 212 stenskih žarnih niš. 

Trenutno imamo na razpolago še 20 prostih kapacitet za pokope v stenske žarne niše, kar 

predvidevamo, da bo zadostovalo za približno eno leto. Širitev kapacitet novih stenskih 

žarnih niš bomo izvedli ob obstoječih. V fazi razširitve bomo izdelali prostor za 120 žarnih 

niš, kar naj bi zadostovalo za nadaljnjih 10 let. 

 

V letu 2018, smo na novem delu pokopališča v Izoli, začeli s saniranjem pohodnih poti. 

Rekonstruirali smo 4 nove pohodne poti, ki so bile posedene in nevarne za obiskovalce in 

vsled tega potrebne največje obnove. V letu 2019, smo nadaljevali z rekonstrukcijo in sanirali 

glavno pot, od vhoda v novi del pokopališča proti sredinskemu delu pokopališča. V letu 2020 

bomo z deli nadaljevali in dokončali pot, ki se nahaja pod stenskimi žarnimi nišami. S tem 

posegom bo saniranih polovica pohodnih poti na novem delu pokopališča v Izoli.  

 

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, uporabni so le 4. V predprostoru za pripravo pokojnikov se nahaja 

stara kamnita miza. V zadnjih dveh letih, v mrliške prostore, prinašamo in hranimo večje 

število pokojnikov, kot je opravljenih pogrebov. V lanskem letu smo v Izoli opravili 146 

pogrebov. Poleg izolskih pokojnikov, smo prevzeli in hranili do prevzema, dodatnih 90 

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 nimajo stalnega prijavljenega prebivališča v občini Izola, 

prevzamemo iz Splošne bolnišnice Izola. Pripeljane pokojnike nato predamo pristojnim 

pogrebnim komunalnim službam. Zaradi povečanega obsega dela in izgleda, moramo 

prostore posodobiti in povečati kapacitete hladilnice za hranjenje pokojnikov. 

 

Prizadevamo si, da bi ponovno vzpostavili urejena finančna razmerja z lastnico infrastrukture 

in odgovornimi institucijami, ki so se zavezale k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine 

na pokopališču v Izoli. Vsako leto je manjše zanimanje tujih državljanov za vzdrževanja 

najetih grobov, ki spadajo pod spomenik lokalnega pomena. Ti zanemarjeni grobovi kazijo 

podobo pokopališča in kažejo na propadanje kulturne dediščine. Največja dolgoročna 

investicija bo obnova osrednje kapelice. Zato moramo izvesti opuščeni projekt »Sanacija 

osrednje kapelice Nadangela Mihaela«, v skladu s konzervatorskim načrtom, izdelanim v 

letu 2012. Talne grobnice okoli kapelice, ki v naravi izgledajo kot veliki tlakovci, so zaradi 

starosti posedene. Osrednja kapelica stoji sredi starega dela pokopališča in je ena njegovih 



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

 

37/65 
 

glavnih simbolov. Je v 100% lasti Občine Izola. Zaradi kulturnih in zgodovinskih vrednot, ne 

smemo dopustiti, da bi objekt in njegovo bližnjo okolico zanemarili in pustili propadati.  

 

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 v 

proračunskih sredstvih namenila letno okrog 11.000,00 Eur namenskih sredstev za 

vzdrževanje dela pokopališča razglašenega za spomenik lokalnega pomena in za neplačane 

najemnine tovrstnih 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 in v letu 2016 pa 1.000,00 Eur. Kljub večkratnim pisnim pozivom k sklenitvi 

pogodbe o črpanju namenskih sredstev, le teh nismo mogli črpati. Število grobov, ki spadajo 

med spomenik lokalnega pomena je 328. Od teh je plačanih le okrog 100 grobov. Skupni 

znesek odprtih postavk na letni ravni znaša 20.000,00 Eur. Za omenjene spomenike veljajo 

posebna določila glede ohranitve nagrobnih spomenikov. Spomeniki so razdeljeni v tri 

varstvene režime. Za 1. in 2. varstveni režim, se morejo nagrobni spomeniki ohraniti in se 

varujejo v celoti. Nagrobne spomenike iz 3. varstvenega režima se lahko premestijo na 

prostor, ki je določen za lapidarij. Za vsak poseg na nagrobnih spomenikih je potrebno pisno 

soglasje Zavoda za spomeniško varstvo. Zato si prizadevamo k ponovni pridobitvi finančnih 

sredstev z namenom ohranjanje kulturne dediščine, v skladu z Odlokom. 

 

V sklopu projekta »Oživitev dela pokopališča, ki je razglašen kot spomenik lokalnega 

pomena« bomo preučili možnost postavitve lapidarija. Nahajal se bo na poti, ki povezuje 

stari in novi del pokopališča. V lapidarij bomo premestili le spomenike, ki so v 3. varstvenem 

redu. Teh je 48. Poseg premestitve spomenikov bomo izvedli v skladu s pogoji in soglasji 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Sanirali in uredili bomo skladišče, v katerem hranimo krste, žare, križe in ostali pogrebni 

material, ki ga tržimo v pogrebni dejavnosti. V skladišču smo v preteklih letih opravili le nekaj 

manjših vzdrževalnih posegov. V letošnjem letu bomo skladišče obnovili, saj je zaradi 

starosti objekta potrebna njegova celovita notranja obnova. 

 

V sklopu vzpostavitve digitalnega katastra na celotnem področju vseh komunalnih 
dejavnosti, bomo sistem na pokopališču nadgradili z »interaktivnim vodičem po 
pokopališču«, ki bo obiskovalcem izrisal pot in bodo tako lahko sami poiskali grob v katerem 
leži pokojnik ali žara. Pred vhodom na pokopališče, bomo postavili usmerjevalne table, z 
namenom lažjega usmerjanja obiskovalcev do želenega cilja. 
 
V Kortah bomo postavili enostavni objekt za hrambo orodja in pogrebnega materiala. 

Obstoječi leseni objekt je izpostavljen vsem vremenskim pogojem, zato ga je potrebno 

nenehno vzdrževati. Obstoječo leseno lopo, bomo nadomestili z manjšim zidanim objektom, 

ki bo bolj odporen na vremenske razmere. 
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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   

Širitev stenskih žarnih niš 
            

Občinski 
proračun 

Ureditev pohodnih poti III. faza 
            

Občinski 
proračun 

Obnova predprostora za 
urejanje pokojnikov in hladilnice             

Občinski 
proračun 

Obnova osrednje kapelice 
            

Občinski 
proračun 

Spomeniki lokalnega pomena 
                        

Občinski 
proračun 

Ureditev lapidarija 
                        

Občinski 
proračun 

Ureditev skladišča s pogrebnim 
materialom             

Lastna 
sredstva 

Digitalni kataster 
            

Lastna 
sredstva 

Enostavni objekt v Kortah 
                        

Lastna 
sredstva 

 
 
 

5.9 PODROČJE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČEM 

 
5.9.1 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 
plačuje Občini letno najemnino. 
 
Število posameznih vrst privezov konec leta 2019, s planom za leto 2020, je prikazano v 
točkah od 16 do 20  ključnih kazalnikov procesov, v Tabeli 1 tega poslovnega načrta.  
 
Na osnovi elaborata cen, so izdelane cene posameznih storitev v občinskem pristanišču, ki 
jih je, na predlog upravljavca, v mesecu juliju 2016 potrdil Občinski svet občine Izola. 
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5.9.2 Plan poslovanja 
 
V letu 2020 bomo zamenjali dotrajane sidrne bloke in verige plavajočih pomolov z vgradnjo 
novih vroče cinkanih verig. Poleg verig in sidrnih blokov bomo nadaljevali s zamenjavo 
dotrajanih pohodnih površin plavajočih pomolov. 
 
Dokončali bomo izvedbo sanitarij za začasne priveze v bivši pisarni na Velikem trgu 1 in 
umaknili sanitarni zabojnik iz malega ribiškega pomola.  
 
Vedno bolj opažamo, da uporabniki pristanišča vplujejo v pristanišče s previsoko hitrostjo 
kar povzroča poškodbe na pristaniški infrastrukturi. V sled temu bomo na vhodu v pristanišče 
postavili osvetljeno bojo s podatki o maksimalni hitrosti, ki je dovoljena v pristanišču. 
 
Za lažjo orientacijo pri pristajanju v večernih urah oziroma ponoči, bomo pomole označili z 
osvetljenimi oznakami pomolov in osvetlili pohodne površine plavajočih pomolov. Zaradi 
varnosti in lažjega dostopa reševalnim enotam v primeru nesreče, bomo uredili dostop na 
plavajoče pomole z enotnim ključem. Zamenjali bomo obstoječe ključavnice z magnetnimi. 
 
Na najbolj izpostavljenem mestu, v vogalu pri Lonki, bomo namestili avtomatski čistilec 
plavajočih odpadkov. Za preprečitev vhoda odpadkov in morske trave v pristanišče bomo na 
vhodu v pristanišče postavili podvodno zračno zaveso, ki bo to preprečevala. 
 
Na ribiškem pomolu bomo preuredili in popravili obstoječe elektrovodovodne omarice. 
Dokončali bomo  izgradnjo hidrantnega omrežja na ribiškem pomolu. 
 
Na novih podaljških plavajočih pomolov A, B in C, bomo nabavili in izvedli električne in 
vodovodne instalacije skupaj z omaricami. 
 
 
5.9.3 Okoljski vidiki 
 

5.9.3.1 Požarna varnost 

V letu 2020 imamo v načrtu zagotoviti večjo požarno varnost s postavitvijo hidrantnega 
omrežja na ribiškem pomolu.  
 

5.9.3.2 Izlitje nevarnih tekočin 

Za zmanjšanje nevarnosti onesnaževanja okolja zaradi izlitja nevarnih tekočin, bomo v letu 
2020 nabavili vpojnike in čistilno sredstvo za ukrepanje ob izlitjih nevarnih snovi manjšega 
obsega oziroma do prihoda pristojnih služb. 
 

5.9.3.3 Poraba električne energije 

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

PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 

VIR 

SREDSTEV 

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

Namestitev osvetljenih tabel z označitvijo 

pomola, osvetlitev pohodnih površin in 

zamenjava dotrajane pohodne površine na 

plavajočih pomolih, postavitev manjkajočih 

mornarskih lestev.                         

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Postavitev dodatnih elektro vododvodnih 

omaric na podaljških plavajočih pomolih 
            

Lastna 

sredstva 

Čiščenje morskega dna 
            

Lastna 

sredstva 

Preureditev pisarne v sanitarije na 

Sončnem nabrežju – Veliki trg 1 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Zamenjava sidrnih verig in sidrnih blokov ter 

vrvi za privezovanje plovil 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Zamenjava obstoječih ključavnic za dostop 

na pomole z magnetnimi 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Dokončanje hidrantnega omrežja na 

ribiškem pomolu                        

Občinski 

proračun 

Popravilo omaric na ribiškem pomolu 
            

Lastna 

sredstva 

Nabava čistilca odpadkov iz morja 
            

Lastna 

sredstva 
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5.10 PODROČJE UPRAVLJANJA S PARKIRIŠČI 

 
5.10.1 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 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, 331 parkirnih mest za avtomobile + 9 parkirnih mest za invalide + 5 

parkirnih mest za avtodome, 
- Veliki trg, 54 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide, 
- 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.  
 
 
5.10.2 Plan poslovanja 
 
V letu 2020 bomo vse parkomate nadgradili s sistemom brezstičnega plačevanja.  
Na parkirišču Tomažičeva bomo uredili odvodnjavanje meteornih vod in uredili dodatna 
parkirna mesta za avtodome.  
 
Na parkirišču Argo bomo postavili dodatno led razsvetljavo. Ravno tako bomo razsvetljavo 
uredili tudi na parkirišču Tomažičeva. 
 
Na parkirišču Lonka bomo zamenjali obstoječe izhodne zapornice s hitrimi zapornicami. S 
tem bomo omogočili hitrejši pretok vozil in posledično zmanjšali zastoje. Iz enakih razlogov 
bomo postavili tudi kamere za prepoznavo registrskih tablic. 
 
Pred pisarno na Lonki bomo izvedli klančino za dostop invalidom do pisarne ter postavili 
cestno grbino za omejitev hitrosti vozil. 
 
Na javnih plačljivih parkiriščih bomo, glede na finančno možnost, vzpostavili dodatno 
razsvetljavo in video nadzorni sistem. 
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5.10.3 Okoljski vidiki 
 

5.10.3.1 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   

Nadgradnja parkomatov z možnostjo 

brezstičnega plačila parkirnine 
                        

Občinski 

proračun 

Elektronski nadzor zasedenosti parkirišč 

                        

Občinski 

proračun 

Ureditev razsvetljave na Tomažičevi in 

ureditev dodatnih parkirnih mest za 

avtodome                         

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 

Izvedba odvodnjavanja na parkirišču 

Tomažičeva 
                        

Lastna 

sredstva 

Preplastitev in ureditev parkirišča Lonka 

            

Občinski 

proračun 

Nadgradnja parkirnega sistema Lonka s 

sistemom za prepoznavo registrskih oznak 
                        

Lastna 

sredstva 

Ureditev razsvetljave na parkirišču Argo 

                        

Lastna 

sredstva 

Videonadzor plačljivih parkirišč 

                        

Lastna 

sredstva/najem 

z odkupom 

Ureditev klančine za dostop invalidov  

pisarne na Gorkijevi ulici 
                        

Občinski 

proračun in 

lastna sredstva 
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5.11 PODROČJE MEHANIZACIJE 

 
V letu 2020 načrtujemo v delovni enoti Mehanizacija povečati število ekološko čistejših 

vozil (višji standard emisij izpušnih plinov – euro 6) ter uporabo nekaterih vozil in strojev na 

izključno električni pogon. 

 

Zamenjali bomo tovorno vozilo Atego kiper za prevoz frakcij in potrebe zimske službe. 

Omenjeno vozilo je letnik 2004 in je popolnoma neustrezno, saj ne izpolnjuje osnovnih 

ekoloških standardov. Predvidevamo nabavo vozila standarda euro 6. S tem bi dosegli večjo 

zanesljivost in izkoriščenost vozila ter posledično manjše stroške vzdrževanja. 

 

Z novim ekološko najsodobnejšim vozilom (euro 6) bomo zamenjali tovorno vozilo tip-a 

samonakladalec letnik 2011. Vozilo bomo uporabljali v delavni enoti za Ekologijo in ravnanje 

z odpadki. 

 

Za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, bomo zamenjali tovorno vozilo Mercedes 

benz 308 letnik 2002 z ekološko ustreznejšim vozilom najvišjih standardov. Nabavili bomo 

rotacijsko samohodno kosilnico, nahrbtno kosilnico in strižno kosilnico za živo mejo in 

agregat za delo na terenu. 

 

Za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, bomo nabavili traktor in traktorsko prikolico. 

Obstoječi traktor je letnik 2004 in je dotrajan. Traktor bo služil tudi potrebam zimske službe 

in vzdrževanju okolja. Zamenjali bomo tovorno vozilo Iveco prekucnik z dvigalom, letnik 

1999, z ekološko ustreznejšim in zmogljivejšim. Za učinkovitejšo izvedbo nakladalnih del, 

odrivanja, pometanja zbirnega centra in gradbenih del na omejenih površinah, bomo nabavili 

mini kombinirani nakladalni stroj s priključki. 

 

V delovni enoti Gradnje bomo nabavili tovorno vozilo B kategorije s kesonom standarda euro 

6, ozkih gabaritov, za uporabo v starem mestnem jedru in za prevoz materiala pri 

vzdrževanju občinskih stanovanj in poslovnih prostorov. 

 

V delovni enoti za Ekologijo in ravnanje z odpadki, bomo nabavili novo vozilo standarda euro 

6 za prevoz odpadkov. Predvidevamo tudi menjavo vozila za pranje zabojnikov najvišjega 

ekološkega standarda. Staro vozilo ne dosega osnovnih ekoloških standardov saj je staro 

več kot 15 let.  

 

V mehanični delavnici bomo v letu 2020 nabavili prenosi računalnik in program za 

diagnosticiranje napak na tovornih vozilih.  

 

Z zamenjavo dotrajanih vozil in nabavo novih, bomo dosegli višjo kakovost naših storitev in 

prihranek pri njihovem vzdrževanju. Modernizacijo avto parka bomo izvajali v skladu z 

načrtom in glede na finančne možnosti podjetja. Z obnovo avto parka bomo dosegli višjo 

raven izkoriščenosti opreme, saj se nova oprema občutno manj kvari in tako ne prihaja do 

izpadov v  delovnih procesih.  
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V letu 2020 planiramo za 1 % višjo realno izkoriščenost delovne opreme napram letu 

2019. Predvidevamo, da bo poraba goriva v letu 2020, zaradi ekološko ustreznejšega avto 

parka, manjša za 1 %. 

 

V letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem digitalnega načina sledenja vseh vozil in 

optimizacijo prevoznih poti pri pobiranju komunalnih odpadkov. S tem bo zagotovljena lažja 

operativna izvedba vseh aktivnosti pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter dosežen 

boljši izkoristek voznega parka. Izobraževanje voznikov in strojnikov se bo v letu 2020 

izvajalo po predvidenem planu. 

 
 
5.11.1 Okoljski vidiki 
 

5.11.1.1 Izpušni plini vozil 

 
Pri nabavi vozil bomo stremeli k nabavi vozil, ki bodo ekološko ustrezna in s čim manjšimi 

izpusti. V letu 2019 je v načrtu 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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UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

5.12 UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA V LASTI OBČINE IZOLA 

 
5.12.1 Splošno 
 

Podjetje že dve leti upravlja z nepremičninami v lasti Občine Izola. Upravljanje se je izkazalo 
za zelo uspešno. Vsi kazalniki kažejo na to, da se je prenos v upravljanje z Občine, izkazal 
za smotrno, cilji so doseženi, nekateri preseženi. Tudi v bodoče si bo podjetje prizadevalo k 
doseganju čim višjih ciljev, predvsem pa upravljati z nepremičninami s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. 
 
 
5.12.2 Stanovanja 
 
Podjetje upravlja s 313 stanovanji, skupne površine 17.517,3 m2. To so posamezni deli, 
včasih pa več delov tvori eno stanovanje. Dejansko je stanovanj 299. V teku je gradnja treh 
novih stanovanj in enega poslovnega prostora na naslovu Smrekarjeva ulica 52 ter 
pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti petih kleti v stanovanja na 
naslovu Južna cesta 20. Glavni cilji upravljanja s stanovanji bodo še naprej: 

 konsolidacija poslovanja; 

 dosledno preverjanje (ne)upravičenosti do neprofitne najemnine; 

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

 vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške upravljanja, 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 313 290 23 

Vir: Komunala Izola  
 
V letu 2019 je bil objavljen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki jih oddajamo po 
prednostni listi upravičencev. Ukinili bomo veljavnost enega leta prednostne liste, zato bomo 
novo pridobljena stanovanja oddajali po prednosti listi iz 2019 do naslednjega novega 
razpisa.  
 
O novo pridobljenih stanovanjih govorimo tako v primerih projektov novogradenj, 
rekonstrukcij in podobno, kot tudi v primeru nepredvidenih izpraznitev (smrt, sodna 
izpraznitev,…). Najmanj osem na novo pridobljenih stanovanj bo tistih, katerih projekti so bili 
predvideni še v letu 2019. V letu 2020 se predvideva prodaja 5 stanovanjskih enot z 
namenom pridobitve 8 novih (novogradnje). 
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Tabela 18: Poprečna najemnina stanovanj na m2 na mesec (DDV se ne zaračunava) 

Leto 2018 

Prihodki 
najemnin (EUR 

mesečno) Kvadratura (m2) 

Poprečna 
najemnina  
(EUR / m2 /mesec) 

Stanovanja - oddana 40.760 14.750 2,76 

Vir: Komunala Izola  
 
V novem letu bo podjetje lastnici predlagalo povišanje neprofitnih stanovanjskih najemnin, 
zaradi lokacijske ugodnosti, za 30%, kar Stanovanjski zakon izrecno dopušča. V Občini Izola 
so namreč 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 120.000 EUR več najemnin kot do sedaj. 
Ta sredstva bi namenili za vzdrževanje stanovanjskega fonda oz. pridobivanje novih 
stanovanjskih enot. 
 
V letu 2020 bomo nadaljevali s preverjanjem upravičenosti najemnikov do neprofitne 
najemnine, po prioritetnem seznamu, kot tudi z zaračunavanjem tržnih najemnin pri tistih, 
kjer se je že ugotovilo, da do neprofitnih najemnin niso upravičeni. Tudi zaradi navedenega 
so predvideni prihodki višji, kot bi bili sicer glede na število oddanih stanovanj.  
 
Nadaljevali bomo z velikim poudarkom na spremljanju in opozarjanju neplačnikov, saj je cilj 
zmanjšati število neplačnikov najmanj do ravni ostalih organizacijskih enot v podjetju, 
oziroma bomo vzdrževali vsaj raven plačanih najemnin v tem Sektorju. 
 
Nadaljevali bomo z ogledi ter ocenjevanjem stanja stanovanj z namenom celostnega 
pregleda vsake posamezne stanovanjske enote v vsakem trenutku, kot tudi zaradi 
razpolaganja s podatki o stanju stanovanja za potrebe vzdrževanja, kar bi bila podlaga za 
nadaljnje načrtovanje. Ugotovitve z ogledov bodo tudi podlaga za vzpostavitev katastra 
nepremičnin, pri čemer bodo imela stanovanja prednost.  
 

5.12.2.1 Vzdrževanje stanovanj 

 
Tako kot doslej je predvideno tekoče vzdrževanje stanovanjskega 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 v enakem 
obsegu predvidevamo tudi v letu 2020. Poleg navedenega, so med redno vzdrževanje 
vključene tudi priprave stanovanj, da so primerna za oddajo. 
 
V letu 2020 je za vzdrževanje stanovanj predvideno 112.000 EUR. 
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5.12.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

 
V letu 2020 je predvideno investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 92.000 EUR. 
Predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje so sredstva, pridobljena kot prihodki od 
najemnin ter sredstva od prodaj stanovanj. Dela, ki so nujno potrebna, predvsem zaradi 
narave nepravilnosti, ki se v stanovanjih oziroma na stanovanjskih stavbah pojavljajo (npr. 
sanacija streh zaradi zamakanja), so navedena v nadaljevanju. V načrt za leto 2020 so 
vključena tudi nekatera načrtovana dela, predvidena v letu 2019, ki pa niso bila izvedena. 
Poleg tega je v načrt vključena tudi skupna kvota sredstev za obnovo stanovanj, da bodo 
primerna za oddajo, ki se bodo nepredvidoma izpraznila (npr. zaradi smrti najemnika, sodne 
izpraznitve,…) in katerih lokacije niso (še) 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. Stanovanje: Goriška ulica 
12, Izola 

Dela: sanacija strehe 

  

  

  

  

              

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanje:  Alietova ulica 4, 
Izola 

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

          

       

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanje:  Ulica Ob starem 
zidovju 1, Izola 

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

          

 

    

    

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanje: Izola 

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

                        

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanje: Koprska ulica 
17, Izola 

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

          

       

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

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

Dela: menjava dotrajanih plinskih peči po 
potrebi 

                        

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanje: Ulica 
Prekomorskih brigad 1, Izola 

Dela: sanacija dimniških tuljav 

    

    

    

    

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaje 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanja:  Južna cesta 20, 
Izola 

Dela: preureditev 5 kletnih prostorov v 
stanovanja 

      

         

Prihodki od 
prodaje 8 
stanovanj v 
letu 2019 

Invest. vzdrž. Stanovanja:  Smrekarjeva 
ulica 52, Izola 

Dela: rekonstrukcija objekta zaradi ureditve 
3 stanovanjskih enot in 1 poslovnega 
prostora 
 
 

                        

Prihodki od 

prodaje 8 

stanovanj v 

letu 2019 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

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

Invest. vzdrž. Stanovanje:  Južna cesta 20, 
Izola 

Dela: sistematična menjava oken in 
balkonskih vrat 

                        

Prihodki od 

prodaje 8 

stanovanj v 

letu 2019 

 
Glede na stanje določenih enot, in/ali s tem povezanih okoliščin, predlagamo prodajo treh 
stanovanj ter gospodarskega poslopja z dvema samostojnima stavbama (2 enoti), 
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 novogradnjo večstanovanjskega objekta, s katero bi pridobili štiri 
stanovanjske enote ter za rekonstrukcijo drugega objekta, s katero bi pridobili še štiri nove 
stanovanjske enote, skupaj je to 8 novih stanovanjskih enot. 
 
Predlaga se prodaja naslednjih stanovanj:  
 

1. Izola, Skladiščna ulica 4; 
2. Izola, Ljubljanska ulica 13; 
3. Izola, Veliki trg 7; 
4. Izola, Cetore 32 in 33. 

 
Sredstva, pridobljena od prodaje navedenih stanovanj, so ocenjena na 450.000 EUR.  
 
Z navedenimi sredstvi predlagamo ureditev naslednjih enot: 
 
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. vzdrž. Stanovanja:  Cegnarjeva 
ulica 2-4, Izola 

Dela: novogradnja večstanovanjskega 
objekta (4 stanovanja) 
 

                  

Prihodki od 
prodaje 5 
stanovanj 

Invest. vzdrž. Stanovanja:  Krpanova ulica 
5, Izola 

Dela: rekonstrukcija skupnih delov objekta 
in ureditev štirih stanovanj 
 

                  

Prihodki od 
prodaje 5 
stanovanj 

 
5.12.3 Poslovni prostori 
 
Podjetje upravlja z 265 poslovnimi prostori, skupne površine 17.457,62 m2. Dejansko 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 
za  izvajanje lastne upravne dejavnosti uporablja 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 upravljanja, 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 265 260 5 

Vir: Komunala Izola  
 
V podjetju bomo še naprej izvajali vse potrebne aktivnosti, da ohranimo stopnjo zasedenosti  
poslovnih prostor, predvsem novim najemnikom, ko se sprostijo. Prostori, ki so nezasedeni, 
so strateškega pomena. Potrebna bo odločitev o ukrepih glede teh poslovnih prostorov. 
 
Tudi v letu 2020 bomo vse najemnine, skladno z najemnimi pogodbami, povišali za % rasti 
življenjskih stroškov. Predvidevamo, da bo rast življenjskih stroškov za leto 2020 podobna 
letu 2019, zato bomo pridobili za cca. 10.000 EUR več prihodkov pridobljenih iz naslova 
najemnin. 
 
Tabela 22: Poprečna najemnina poslovnih prostorov na m2 na mesec (DDV se ne 
zaračunava) 

Leto 2018 
Prihodki najemnin 

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

Poslovni prostori - oddani 50.256 7.038 7,14 

Vir: Komunala Izola 
 
Tudi v letu 2020 bomo velik poudarek namenili spremljanju in opozarjanju neplačnikov, saj 
je cilj zmanjšati število neplačnikov najmanj do ravni ostalih organizacijskih enot v podjetju, 
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. 
 

5.12.3.1 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 
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enakem obsegu predvidevajo tudi v letu 2020. Poleg navedenega, so med redno 
vzdrževanje vključene tudi priprave poslovnih prostorov, da so primerni za oddajo. 
 
V letu 2020 je za vzdrževanje poslovnih prostorov predvideno 100.000 EUR, za vzdrževanje 
upravnih stavb pa 20.000 EUR, saj so bile izvzete obveznosti iz naslova subvencij neprofitnih 
in tržnih najemnin za stanovanja, kar je bil cilj za leto 2019. 
 

5.12.3.2 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

 
V letu 2020 je predvideno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov  v višini 110.000 
EUR. Predvidena dela načrtujemo z namenom obnove ter povečanja vrednosti 
posameznega poslovnega prostora ter posledično višine najemnine. V načrt za leto 2020 so 
vključena tudi nekatera načrtovana dela, predvidena za izvedbo v letu 2019, ki pa niso 
izvedena.  
 
S strani občine je predvidena prodaja naslednjih poslovnih prostorov oziroma poslovno 
stanovanjskih objektov:  

 Izola, Dantejeva ulica 4; 

 Izola, Morova ulica 4. 
 
Sredstva, pridobljena od prodaje navedenih poslovnih prostorov, so ocenjena na 750.000 
EUR in se bodo porabila za ureditev naslednjih enot: 

 Izola, Veliki trg 3; 

 Izola, Gorkijeva ulica 14. 
 
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   

Investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov 

                
         

Invest. vzdrž. posl.prost. Veliki trg 19, Izola 

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

    

            

Prihodki iz 
najemnin in 
prodaj 
poslovnih 
prostorov 

Invest. vzdrž. posl.prost. Muzčeva ulica 7, 
Izola 

Dela: ureditev prostora      

       

 

  

Prihodki iz 

najemnin in 

prodaj 

poslovnih 

prostorov 
Invest. vzdrž. posl.prost. Ulica Alme 
Vivode 3 

Dela: obnova fasade in strehe 

         

  

  

Prihodki iz 

najemnin in 

prodaj 

poslovnih 

prostorov 
Invest. vzdrž. posl.prost. Plenčičeva ulica 
3, Izola 

Dela: menjava vseh oken in vrat 

          

    

Prihodki iz 

najemnin in 

prodaj 

poslovnih 

prostorov 
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PLAN AKTIVNOSTI PLAN IZVEDBE (mesec) 
VIR 
SREDSTEV 

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

Invest. vzdrž. posl.prost. Veliki trg 12, Izola 

Dela: menjava toplotne črpalke 

  

    

        

Prihodki iz 

najemnin in 

prodaj 

poslovnih 

prostorov 
Invest. vzdrž. posl.prost. Sončno nabrežje 
8, Izola 

Dela: ureditev prostora upravne stavbe v I. 
etaži 

           

  

Prihodki iz 

najemnin in 

prodaj 

poslovnih 

prostorov 
Invest. vzdrž. posl.prost.:  Veliki trg 3, Izola 

Dela: nadzidava, rekonstrukcija P+2N+M 
(turistično nastanitveni objekt)  
                 

        

Prihodki od 

prodaje  

poslovnih 

prostorov 

oziroma 

poslovnih 

objektov 

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

Dela: Sprememba namembnosti z 
rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo 
 

        

    

            

Prihodki od 

prodaje  

poslovnih 

prostorov 

oziroma 

poslovnih 

objektov 
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NABAVA IN INVESTICIJE 
 

6 NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA 

6.1 NABAVA MATERIALA, STORITEV IN GRADBENIH DEL 

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

Naloge, odgovornosti in pristojnosti nabavne funkcije so razdeljene med zaposlene v 

nabavni službi.  

 

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

zakonodaje na področju javnih naročil in internih navodil. Nabava materiala, storitev in 

gradbenih del bo, kakor v preteklih letih, tudi v letu 2020 potekala po letnem načrtu nabav.  

 

Ob začetku leta 2020 bodo izpeljani potrebni postopki javnega naročanja za nabavo 

materiala, storitev in gradbenih del kot priprava na redna in sezonska dela, ki potekajo po 

ustaljenem načrtu.  

 

Delovanje nabavne službe bo v letu 2020 usmerjeno v nižanje stroškov v delovnih procesih 

nabave, ter posledično ustvarjanja prihrankov. V naslednjem letu se bomo udeležili potrebnih 

izobraževanj za še bolj uspešno poslovanje nabavne službe.  

 

 

 

6.2 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

 
V letu 2020 načrtujemo vlaganja v lastne objekte in opremo v višini 1.295.970 EUR (brez 
DDV). Pretežni delež stroška predstavlja nujna sanacija in nadgradnja objektov ter 
nadomestitev iztrošenih vozil in opreme.  
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Tabela 24: Investicije v osnovna sredstva  

Zap. 
št. 

Investicije v osnovna sredstva Načrt 2020 

1. NOVI OBJEKTI IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 255.500 

1.1. Ureditev objektov Industrijska cesta 150.000 

1.2. Ureditev objektov na Zbirnem centru 57.000 

1.3. Ureditev objektov Pokopališče 0 

1.4. Ureditev objektov Pristanišče 17.500 

1.5. Ureditev objektov Parkirišča 31.000 

2. NABAVA OPREME IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME 1.040.470 

2.1. Vozila in stroji 821.000 

2.2. 
Oprema za vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, zabojniki in druga 
oprema 227.000 

2.3. Računalniška in programska oprema 32.470 

  SKUPAJ INVESTICIJE 1.335.970  

 

Tabela 25: Viri sredstev  

Zap. 
št. 

Viri sredstev Načrt 2020 

1 Amortizacija 267.739 

2 Lastna sredstva 1.068.970 

  SKUPAJ   1.335.970 

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

1. Objekti na Industrijski cesti 
 

- Projekti - rešitev prekritja hale 
 

2. Objekti na področju zbiranja odpadkov 
 

- Preureditev CUP-a in ureditev obstoječe pisarne na Zbirnem centru; 
- Sprememba lokacije in ureditev platoja za mešane komunalne odpadke skupaj s 

povezanimi premestitvami; 
- Popravilo, ureditev in asfaltiranje ceste na Zbirnem centru (ob ribiškem šotoru in pri 

tehtnici); 
- Ureditev infrastrukture za pranje vozil; 
- Ureditev požarne varnosti na Zbirnem centru; 
- Popravilo lesenih pregrad v boksih na Zbirnem centru. 
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Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine, projekti…) 
 

- Priključitev Zbirnega centra na elektro in vodovodno omrežje; 
- Pridobivanje projektne dokumentacije za razširitev skladiščnih površin odpadkov na 

Zbirnem centru;  
- Izvedba razširitve skladiščnih površin odpadkov na Zbirnem centru; 
- Izdelava in priključitev kanalizacije ZC in CPGO na mestni sistem kanalizacije - 

zahteva zakonodaje, Občina izvzela iz projekta zapiranja deponije, da je predmet 
posamičnega projekta, da bo MKČN. 

 
3. Objekti v pristanišču 

 
- Zamenjava dotrajanih pohodnih površin; 
- Nabava in izvedba električne in vodovodne instalacije na podaljšanih plavajočih 

pomolih skupaj z omaricami;   
- Izvedba kontrole dostopa na plavajoče pomole; 
- Nabava čistilca plavajočih odpadkov SEABIN; 
- Nabava in postavitev osvetljene boje s tablo o omejitvi hitrosti. 

 
Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine, projekt Ribiške infrastrukture…) 

 
- Preureditev in popravilo dotrajanih elektro vodovodnih omaric na ribiškem pomolu; 
- Dokončanje hidrantnega omrežja - ribiški pomol; 
- Ureditev sanitarij na Sončnem nabrežju - stara pisarna; 
- Zamenjava sidrnih verig plavajočih pomolov; 
- Zamenjava sidrnih blokov plavajočih pomolov; 
- Osvetlitev plavajočih pomolov z označitvijo pomola z LED razsvetljavo. 

 
4. Objekti na parkiriščih 

 
- Ureditev razsvetljave parkirišča »Argo« z LED svetili; 
- Nadgradnja parkirnega sistema Lonka s sistemom za prepoznavo registrskih oznak; 
- Izvedba klančine za dostop invalidom do pisarne na Gorkijevi ulici. 

 
Investiranje iz drugih sredstev (investiranje Občine,..) 

 
- Ureditev razsvetljave parkirišče Tomažičeva II. z LED svetili; 
- Nadgradnja parkomatov s sistemom za brezstično plačevanje;  
- Preplastitev parkirišča Lonka, izvedba oljelovilcev in odvodnjavanje; 
- Ureditev peščenega parkirišča Ladjedelnica; 
- Izvedba odvodnjavanja na parkirišču Tomažičeva; 
- Zamenjava obstoječe zapornice s hitro zapornico na parkirišču Lonka; 
- Izvedba elektronskega nadzora zasedenosti parkirišč. 
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7 RAVNANJE Z OKOLJEM 
 
Na področju  ravnanja z okoljem bomo sledili zastavljenim ciljem v Politiki sistemov vodenja 
in zastavljenim ciljem. 
 
Okoljski vidiki so opredeljeni v Registru okoljskih vidikov. 
 
Program zmanjševanja vplivov okoljskih vidikov: 
 

Vidik Program 

Znesek 
lastna 

sredstva 

Znesek 
druga 

sredstva 

Gorenje snovi Ureditev požarne varnosti na Zbirnem centru 8.000 8.000 

Gorenje snovi 
Vsota  8.000 8.000 

Poraba elektrike 
Zamenjava reflektorjev in osvetlitve na zbirnem centru (LED 
reflektorji). 4.000  

 Ureditev razsvetljave parkirišče Tomažičeva II. z LED svetili.  15.000 

 Ureditev razsvetljave parkirišča »Argo« z LED svetili. 12.000  

 Luči za zamenjavo na objektih črpališča. 500  

Poraba elektrike 
Vsota  16.500 15.000 

Izpušni plini vozil Tovorno vozilo s hiabom za zbiranje odpadkov EURO 6. 190.000  

 Tovorno vozilo kiper (zimska služba - DE okolje). 150.000  

 Samonakladalec - DE ekologija. 120.000  

 Tovorno vozilo B kategorije keson DE gradnje. 25.000  

 Vozilo za odvoz odpadkov. 150.000  

Izpušni plini vozil 
Vsota  635.000  

Skupna vsota  659.500 23.000 

 
 

8 RAZVOJ IN KAKOVOST 
 
Na koncu leta  2018 smo pričeli z izvajanjem projekta CUP v mestu, ki se bo zaključil leta 
2020. Projekt je sofinanciran s strani EU in poteka v sodelovanju z drugimi partnerji. Namen 
projekta je približati kulturo ponovne uporabe ljudem (podrobneje v tč. v točki  5.2.2). 
 
Izvedli bomo aktivnosti za povečanja protipožarne varnosti na zbirnem centru v skladu z 
novo uredbo, ki predpisuje ukrepe za skladiščenje gorljivih odpadkov. 
 
Izvedli bomo projekt Sanacije ribiškega pristanišča, ki se je začel v letu 2019 in se zaključuje 
konec leta 2020. 
 
Vse naše aktivnosti bomo izvajali skladno s pridobljenimi Certifikatom kakovosti 9001-2015 
in Certifikatom ravnanja z okoljem 14001-2015, za katera se letno izvajajo kontrolni pregledi 
skladnosti. 
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9 OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
V letu 2020 predvidevamo tveganja in ukrepe za obvladovanje tveganj na naslednjih 
področjih: 
 

1. Zamenjava izvajalca obdelave MKO  
 

Zaradi dviga cen dosedanjega izvajalca, se je z javnim razpisom pridobilo novega 

izvajalca. Izvesti je potrebno usklajen prehod izvajanja storitve s starega izvajalca na 

novega s čim manj motenj v procesu. 

 
2. Zamenjava vodje DE Vzdrževanje okolja 

 

Izvesti ustrezno izobraževanje novega vodjo in celovito primopredajo dela brez 

motenj v procesu.  

 
3. Ureditev sodelovanja z izvajalcem čiščenja odpadne vode 

 
Zaznana so odstopanja od sklenjenih sporazumov in pogodb z trenutnim izvajalcem 
čiščenja odpadnih vod kar se odraža na ceni storitve. Skupaj z lastnikom infrastrukture 
(CČN) je  potrebno ustrezno regulirati medsebojne odnose. 
 
 

4. Zaprtje odlagališča 
 
Za dokončno zaprtje odlagališča je potrebno pridobiti tudi mnenje Ministrstva za okolje 
in prostor. V primeru, da MOP soglasja ne poda se smatra, da odlagališče ni bilo 
zaprto v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in lahko sledijo ukrepi. 
 

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.  

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



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

 

57/65 
 

KADRI 
 

10 NAČRT KADROV 
 
Število zaposlenih v podjetju na dan 31. 12. 2019 je ocenjeno na 95 zaposlenih. Podjetje 
ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2020 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 97 
oziroma 2 delavca več v primerjavi z letom 2019. 
 
Na kadrovskem področju planiramo zmanjšanje skupnih bolniških odsotnosti in bolniških 
odsotnosti nad 30 dni za 10 % in nadur za 15 %. V letu 2019 beležimo 168 ur odsotnosti 
zaradi poškodb pri delu. V letu 2020 ocenjujemo, da ne bo odsotnosti zaradi poškodb pri 
delu.  
 
Že nekaj let zapored podjetje izvaja, na podlagi anketnega vprašalnika, anketo 
zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Tega je potrdil Nadzorni svet podjetja. Cilj podjetja je v 
prihodnjem letu doseči čim višjo oceno zadovoljstva zaposlenih.  
 

10.1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH IN DELEŽ 

 
Tabela 26: Izobrazbena struktura zaposlenih  

Raven 
izobrazbe 

Število 
zaposlenih 

2019 (ocena) 

Delež (%) 
2019 (ocena) 

Načrt 
zaposlenih 

2020 (ocena) 

Delež (%) 
2020 

(ocena) 

I.  1 1,1 1 1 

II.  18 18,9 18 18,6 

III.  9 9,5 9 9,3 

IV.  16 16,5 16 16,5 

V. 18 18,9 19 19,6 

VI/1 10 10,5 11 11,3 

VI/2 9 9,5 9 9,3 

VII 12 12,6 12 12,4 

VIII/1 2 2,1 2 2,1 

VIII/2 / / / / 

Skupaj 95 100 97 100 

 
Izobrazbena struktura zaposlenih se bo v letu 2020 spremenila zaradi predvidenega prihoda 
in odhoda zaposlenih.  
 
V letu 2020 bomo proučili možnosti zaposlitve lastne delovne sile v podjetju, ki jih sedaj na 
posameznih področjih pokrivajo delavci kooperanta in drugi zunanji izvajalci. 
 
 
 
 
 



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

 

58/65 
 

10.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJIH DELA IN NAČRT ZA LETO 2019 

 
Tabela 27: Število zaposlenih po področjih dela  

Zap. 
št. 

Področje dela 
Stanje 
31. 12. 
2019 

Načrt  za leto  
2020 

Prihodi     Odhodi 

Načrt 
31. 12. 
2020 

1. Uprava 15 1 1 15 

2. Vzdrževanje okolja 14 
 

1 13 

3. Ekologija in ravnanje z odpadki 22 
  

22 

5. Gradnje 5 2 
 

7 

6. Kanalizacija 5 
  

5 

7. Pokopališka in pogrebna dejavnost 6 1 1 6 

8. Pristaniška dejavnost 3 1 
 

4 

9. Parkirišča 3 
  

3 

10. Mehanizacija 18 
  

18 

11. Upravljanje z nepremičninami 4   4 

 Skupaj 95 5 3 97 

 
V zgornji tabeli je prikazana ocena števila zaposlenih po področjih dela na dan 31. 12. 2019, 
načrt zaposlitev v letu 2020 po posameznih področjih dela ter ocena števila zaposlenih po 
področjih dela na dan 31. 12. 2020. 
 
Ker podjetje ločeno vodi prihodke in stroške pristaniške in parkiriščne dejavnosti, so v tabeli 
za navedeni dejavnosti ločeno prikazani podatki o oceni števila zaposlenih ob koncu leta 
2019, načrt zaposlitev za leto 2020 ter ocena števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020. 
 
V letu 2020 so predvidene upokojitve treh delavcev in sicer dve starostni in ena invalidska 
upokojitev. 
 
Podjetje planira zaposlitev šestih delavcev, od katerih je: 

 na upravi podjetja planirana upokojitev delavke. Podjetje planira novo zaposlitev;  

 v DE vzdrževanja okolja planirana upokojitev delavca, ki ga podjetje ne bo 
nadomestilo z novo zaposlitvijo;  

 v DE gradnje planirana zaposlitev dveh delavcev gradbene stroke zaradi 
povečanega obsega del na področju vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov, 
povečanega trenda investicij v delovni enoti ter zaradi sistematične opustitve 
najemanja zunanje delovne sile in predvidenega izvajanje dela z lastnimi kadri; 

 v DE pokopališke in pogrebne dejavnosti planirana upokojitev delavca in 
zaposlitev novega delavca zaradi zagotovitve nemotenega izvajanja 24-urne 
dežurne službe in pogrebne dejavnosti; 

 v DE pristaniške in parkiriščne dejavnosti planirana zaposlitev delavca za 
področje vzdrževanja pristanišča. 

 
Podjetje planira, da bo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 97 delavcev. 
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Število zaposlenih se bo med letom 2020 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 in DE za ekologijo in ravnanje z odpadki. 
 

10.3 POGODBENO ZAPOSLOVANJE ZUNANJIH SODELAVCEV 

 
V delovni enoti Pokopališke in pogrebne dejavnosti, kjer zaradi narave dela, podjetje nima 
zaposlenega zadostnega števila lastnega kadra, bo podjetje, tako kot v predhodnem letu tudi 
v letu 2020, sklenilo podjemne pogodbe za opravljanje pogrebnih ceremonialov, s štirimi 
zunanjimi sodelavci. 

10.4 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 2020 ponudilo 5 študentom delo preko študentskega servisa. Povečan obseg dela pri 
čiščenju obale in priobalnega območja ter zalivanje rastlinja v poletnih mesecih, ki 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 2020 pričakujemo prevzem najmanj enega kandidata. 

10.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 

 
V letu 2020 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, strokovnih konferencah saj zagotavljamo pridobitev 
novih ali dodatnih znanj in sposobnosti zaposlenih, ki izhajajo iz potreb delovnega procesa. 
 
Višina sredstev, ki jih podjetje v letu 2020 planira porabili za izpopolnjevanje in usposabljanje 
zaposlenih, bo znašala 12 tisoč EUR. 

10.6 SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 

 
V letu 2020 bomo nadaljevali aktivnosti tudi na področju promocije zdravja v skladu s 
sprejetim planom. 
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FINANCE 
11 FINANČNI NAČRT 
 

Finančni načrt za leto 2020 temelji na oceni poslovanja za leto 2019 ob upoštevanju bodočih 
poslovnih dogodkov, predvidenih v letu 2020. Zneski v tabelah so v EUR brez DDV. 
 

11.1 NAČRT PRIHODKOV       

 
Tabela 28: Prihodki po vrstah prihodkov  

Zap. 
št. 

Element Ocena 2019 Načrt 2020 

Indeks 
Načrt 2020 
/ Ocena 
2019 

1. Prihodki od prodaje 8.320.971 8.397.412 101 
2. Prihodki od subvencij 0 0 / 
3. Lastne storitve 21.100 21.100 100 
4. Prihodki od financiranja 246 0 0 
5. Prihodki od odprave rezervacij 1.898 1.898 100 
6. Prevrednotnovalni prihodki 126.391 70.391 56 
7. Drugi prihodki 40.009 40.009 100 

  SKUPAJ PRIHODKI  8.510.616   8.530.811   100  

 
Skupni prihodki bodo v letu 2020 znašali 8,53 mio EUR, kar je na nivoju ocene realizacije 
do konca leta 2019. 
 
Prihodki od prodaje bodo na približno nekoliko višji in bodo presegli 8,39 mio EUR. V tem 
znesku 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.  
 
Prihodke od financiranja ocenjujemo načeloma ne planiramo. 
 
Prevrednotovalne prihodke bodo bistveno nižji glede na predhodno leto. Glavni razlog za 
tako visoke prevrednotovalne prihodke v letu 2019, je popravek realizacije v Sektorju za 
upravljanje z nepremičninami zaradi zahtev Občine Izola, glede vsebine izstavljenih računov 
za vzdrževanje nepremičnin. Učinek tega popravka je prav tako viden v prevrednotovalnih 
poslovnih odhodkih.  
 
V letu 2020 pričakujemo višino drugih prihodkov na istem nivoju kot v letu 2019. 
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11.2 NAČRT PRORAČUNSKIH PRIHODKOV   

 

Proračun Občine Izola za leto 2020 v času priprave poslovnega načrta še ni bil sprejet. Naš 
predlog potrebnih proračunskih sredstev za izvajanje redne dejavnosti smo posredovali 
lastnici v septembru 2019. V naših projekcijah smo upoštevali potrebno višino sredstev 
približno na nivoju ocenjene realizacije za leto 2019.  
 

11.3 NAČRT STROŠKOV IN ODHODKOV      

 
Tabela 29: Stroški in odhodki po vrstah  

Zap. št. Element Ocena 2019 Načrt 2020 
Indeks 

Načrt 2020 / 
Ocena 2019 

Delež  načrt 
/ Skupni 
odhodki 

1. Stroški materiala 470.063 470.063 100 6% 

2. Stroški storitev 4.734.737 4.723.567 100 56% 

3. Amortizacija 267.739 261.739 98 3% 

4. Rezervacije 0 0 / 0% 

5. Stroški dela 2.615.027 2.832.408 108 34% 

6. Drugi stroški 60.129 60.129 100 1% 

  Skupni stroški 8.147.695 8.347.906 102  

           

7. Odhodki od financiranja 20.973 28.973 138 0% 

8. Prevrednotovalni odhodki 266.537 60.537 23 1% 

9. Drugi odhodki 28.927 43.927 152 1% 

           

  Skupni odhodki  8.464.131   8.481.342   100    

 
 
V letu 2020 bodo skupni odhodki približno na isti ravni kot v letu 2019.  
 
Stroški materiala bodo v letu 2020 glede na predhodno leto predvidoma ostali na približno 
enaki ravni. 
 
Stroški storitev bodo v letu 2020 približno na isti ravni kot v predhodnem letu. 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 bodo nekoliko nižji kot v letu 2019 in prestavljajo amortizacijo sredstev 
v lasti podjetja. Vključene so vse nove nabave, ki so planirane za leto 2020 (tovorna vozila, 
stroji, računalniška oprema, pisarniška oprema itd.). Znižanje amortizacije gre na račun 
iztrošenosti opreme za zbiranje odpadkov (od vrat do vrat – zabojniki, vozila…). 
  
Stroški dela bodo višji za 8% glede na predhodno leto zaradi planiranih novih zaposlitev in 
zakonsko predpisanega dviga minimalne plače. V  stroške dela je, kot vsako leto, vključeno 
tudi nagrajevanje zaposlenih za poslovno uspešnost na podlagi doseženih rezultatov 
podjetja v skladu s kolektivno in podjetniško pogodbo. 
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Drugi stroški so planirani na ravni leta 2019 in vključujejo stroške nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, razne takse ter vodno povračilo za uporabo akvatorija v občinskem 
pristanišču. 
 
Odhodki iz financiranja se bodo nekoliko povišali zaradi finančnih najemov opreme v konec 
leta 2019 in v letu 2020. 
 
Prevrednotovalni odhodki bodo v letu 2020 predvidoma precej nižji kot v predhodnem letu. 
Porast odhodkov v letu 2019, je posledica popravka realizacije v Sektorju za upravljanje z 
nepremičninami zaradi zahtev Občine Izola, glede vsebine izstavljenih računov za 
vzdrževanje nepremičnin. Učinek tega popravka je prav tako viden v prevrednotovalnih 
poslovnih prihodkih. 
 
Drugi odhodki, ki zajemajo donacije in druge odhodke so načrtovani v višini 43,9 tisoč EUR. 
V letu 2020 planiramo višino donacij v maksimalnem znesku 40.000 Eur. 
 

11.4 REZULTAT POSLOVANJA PODJETJA 

       
Tabela 30: Poslovni rezultat  

Zap. št. Element Ocena 2019 Načrt 2020 
Indeks Načrt 
2020 / Ocena 
2019 

1. Prihodki 8.510.616 8.530.811 100 

2. Odhodki 8.464.131 8.481.342 100 

  Razlika (prihodki - odhodki) 46.485 49.469 106 

 
V letu 2020 načrtujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 49.469 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 2020 v % prikazujemo v 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 31: Ključ razporejanja splošnih stroškov po dejavnostih 

Zap. št. Dejavnost Ključ 2020 

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 32: Predvideni deleži zapadlih poslovnih terjatev v letu 2020 

Na dan SKUPINA PROMET - terjatve ZAPADLE 
ZAPADLE/ 
PROMET   

31.12.2020 OBČINA 2.800.000 280.000 10%  

31.12.2020 OSTALI 7.200.000 200.000 3%  

31.12.2020 SPORNI   100.000 1%  

 
31.12.2020 VSI 10.000.000 580.000 6%  

 
Tabela 33: Predvideni deleži zapadlih poslovnih obveznosti v letu 2020 

Na dan SKUPINA 
PROMET - 
obveznosti 

 
ZAPADLE 

ZAPADLE/ 
PROMET 

31.12.2020 OBČINA 1.800.000,00  200.000 12% 

31.12.2020 OSTALI 5.000.000,00  0 0% 

31.12.2020 VSI 6.800.000,00 

 

200.000 3% 

Podatki v tabelah so v EUR z DDV. 
 
Delež zapadlih terjatev bomo omejili na vsega 6% glede na celotni promet, zapadle 
obveznosti podjetja pa bomo omejili v višini 3 %. V načrtu zapadlih terjatev in obveznosti 
za leto 2020 je vključeno zapiranje terjatev in obveznosti do Občine Izola. 

12.2 KREDITI 

 

V letu 2020 bomo nadaljevali z ustaljeno prakso odplačevanja obveznosti do bank. Podjetje 
bo poplačalo kratkoročne oziroma dolgoročne kredite približno v višini 75 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 2020 bo podjetje nadaljevalo s projektom izterjave do kupcev podjetja. 
Cilj v letu 2020 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 
 
Poslovni načrt za leto 2020 potrjuje, da podjetje ni usmerjeno proti višjim prihodkom ali 

povečanemu obsegu dejavnosti. Zastavljeni cilji so usmerjeni predvsem v nudenje 

kakovostnih in pravočasnih storitev, ki jih našim uporabnikom zagotavljamo po primernih in 

poštenih cenah.  

 

Za izvajanje zakonsko podprtih, zaupanih nam storitev obveznih in izbirnih gospodarskih 

javnih služb, bomo stremeli k uporabi preverjenih, uveljavljenih, učinkovitih, predvsem pa 

novih standardov na področju ekologije. 

 

Preko izvedenih anket in medijev nam občani, javnost in lastnica dodeljujejo pozitivne ocene, 

izrekajo spodbudne besede, pohvale na naše delo, na odnos do mesta, okolja in ljudi. To 

potrjujejo tudi zaposleni v podjetju, ki s svojimi dejanji in objektivnimi ocenami izkazujejo 

visoko pripadnost in spoštovanje podjetju. 

 

Tako razmišljanje nam bo tudi v bodoče omogočilo poslovanje in izvajanje strateških 

projektov, ki vsebujejo družbeno, socialno in napredno ekološko noto. 

 

Vsi zaposleni v podjetju se zavedamo odgovornosti in teže naloge, da ohranimo dosežene 

standarde in jih v bodoče še kakovostneje nadgradimo. Neskončno področje možnosti 

izboljšav, visoka ocena zadovoljstva naših uporabnikov storitev in zaposlenih je motivacija, 

naše vodilo, zaradi katerega lahko dosežemo več, delujemo še bolje in zasledujemo 

trajnostno usmerjene cilje. 

 


