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UVOD 
 
Predlog proračuna Občine Izola za leto 2012 je pripravljen skladno z veljavno sistemsko 
zakonodajo na področju javnih financ. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni 
prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom občina 
določi obseg sredstev, ki se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za 
izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni, občinskimi 
predpisi in razvojnimi usmeritvami občine. 

 
Predlog proračuna je sestavljen na podlagi predpisa o programski klasifikaciji občinskih 
proračunov, ki se je prvič uporabila pri sestavi proračuna za leto 2006. Programska 
klasifikacija omogoča primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Na ta 
način se še nadalje zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki se v Sloveniji izvaja od 
leta 1999 dalje in sicer uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti 
in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa 
odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. 

 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih 
virov od 1.1.2007 dalje. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih 
virov financiranja občine, se pa s spremenjeno zakonodajo spreminja sam izračun primerne 
porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje. 
Na podlagi novega zakona je Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna   
občinam sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave. 
 
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi: 

− dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, 
− površine občine, 
− deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v 

občini, 
− števila prebivalcev občine, 
− povprečnine. 

 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 
12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. Na podlagi Uredbe o določitvi nalog, katerih stroški se 
upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in 
metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 51/09) je povprečnina za leto 2012 
določena v drugem odstavku 42. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 26/2010; v nadaljevanju ZIPRS1112) v višini 554,50 
eurov, povprečnina za leto 2012 prav tako v drugem odstavku 42. člena ZIPRS1112 v višini 
554,50 eurov. Pripadajoča glavarina v obliki odstopljene dohodnine za leto 2012 je znašala 
7.893.931,00 EUR.. V letu 2012 so ta sredstva predvidena v višini 7.893.931,00 kajti Občina 
Izola ni upravičena do finančne izravnave. 
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Župan predloži občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami v skladu s 
13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna. Proračun sprejme občinski svet z 
odlokom. Predlog sestavljajo: 

− SPLOŠNI DEL PRORAČUNA, 
− POSEBNI DEL PRORAČUNA 
− NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV in 
− OBRAZLOŽITVE (splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov, 

kadrovskega načrta in načrta nabav). 
 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA sestavljajo: 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke in odhodke vseh proračunskih 

uporabnikov. Na strani prihodkov se izkazujejo davčni, nedavčni in kapitalski 
prihodki, prejete donacije ter prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na 
strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki 
ter investicijski transferi. 

B. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, 
od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 
sredstva za nakup kapitalskih vlog. 

C. Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb. 
V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih 
sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 

 
POSEBNI DEL PRORAČUNA sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in 
predstavlja vsebino porabe javnofinančnih sredstev (odhodke) v finančnih načrtih posameznih 
neposrednih proračunskih uporabnikov. 

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so: 
- Občinski organi in občinska uprava  
- Krajevna skupnost Staro mesto 
- Krajevna skupnost Haliaetum 
- Krajevna skupnost Livade 
- Krajevna skupnost Korte 
- Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava. 

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Izola (UO 19/11) je finančni plan neposrednega uporabnika 
Občinski organi in občinska uprava členjen po organih in organizacijskih enotah, kot sledi: 
1000  OBČINSKI SVET 
2000  ŽUPAN 
2100  ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
3000  NADZORNI ODBOR 
4100  OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
4200  URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
4300  URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI 

RAZVOJ 
4400  URAD ZA UREJANJE PROSTORA 
4500  URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
4600  OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
5001  KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO 
5002  KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM 
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5003  KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE 
5004  KRAJEVNA SKUPNOST KORTE 
5005  KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA 
6000  RO Parkirišča 
 
V letu 2012 v proračunu ni vključenega finančnega plana Režijskega obrata parkirišča, saj je 
bila, v letu 2011, dejavnost upravljanja z javnimi parkirišči prenesena na Javno podjetje 
Komunala Izola d.o.o. 
 
Odhodki posameznih proračunskih uporabnikov so v posebnem delu proračuna izkazani po 
področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski 
klasifikaciji ter po proračunskih postavkah in kontih. 
Na podlagi pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list 
RS, št. 57/2005) se programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov prvič uporabi pri 
pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006. 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov (PU) se v skladu s pravilnikom razvrščajo v: 

− področja proračunske porabe (PPP) ter 
− v glavne programe (GPR) in 
− v podprograme (PPR). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v 
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del 
področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. 
Glavni programi so določajo splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske 
porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega 
programa. 
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki 
ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna. 
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom (Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
UL RS 54/2002 ter spremembe in dopolnitve) natančno določa ekonomski namen izdatkov 
proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 

 
Primer členitve finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna v posebnem delu 
proračuna: 

 
4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN 
KOMUNALNI RAZVOJ (PRORAČUNSKI UPORABNIK – PU) 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (PODROČJE PRORAČUNSKE 
PORABE – PPP) 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike (glavni program – GPR) 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (podprogram – PPR) 
 
6105 - Stroški plačilnega prometa (proračunska postavka – PP) 

 
4029 Drugi operativni odhodki (konto – K4) 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV občine je prikaz načrtovanih sredstev za investicije 
in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, od leta 2011 do leta 2014 in odraža razvojno 
politiko občine. Predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini, s katerimi se v proračunsko 
načrtovanje vnaša dolgoročno komponento. 
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I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
I. P R I H O D K I  

 
Prihodke v letu 2012 ocenjujemo v višini 22.951 tisoč EUR.  Načrtovani prihodki v letu 2012 
so obrazloženi v nadaljevanju po posameznih skupinah. 
Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin prihodkov naslednji: 

 

45%

17%

26%

12%

DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI

 
 

 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 
 
Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači 
davki na blago in storitve. V letu 2012 je predvidenih 11.231 tisoč EUR ali  4,8%  več od 
plana v letu 2011. 
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700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
 
7000 Dohodnina je davčni prihodek, ki pripada občini. S 1.1.2007 je pričel veljati nov Zakon 
o financiranju občin (ZFO-1), ki uveljavlja nov način financiranja občin. Skladno z 8. členom 
ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov (glavarina), ki so 
v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v 
višini skupne primerne porabe občin. 
Z zakonom o financiranju občin so občine upravičene do prihodkov iz naslova dohodnine, 
preostalo bodo prihodki državnega proračuna. Za leto 2012 je  vlada določila prihodke iz 
naslova dohodnine občini v višini 7.893.931,00 EUR. Delež dohodnine bo v skupnih 
prihodkih proračuna znašal 34 %. 
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 
 
7030, 7031 Davki na nepremičnine in premičnine vključujejo nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb, ki je v tej skupini najpomembnejši prihodek. 
Za leto 2012 je načrtovan v višini 1.790.000,00 EUR. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih 
zemljiščih in zakona o graditvi objektov. Letni priliv je načrtovan na osnovi usklajene 
vrednosti točke za obračun nadomestila. 
V to skupino so vključeni tudi davki od premoženja stavb in prostorov za počitek in 
rekreacijo ter davki na posest plovnih objektov in motornih vozil. Odmero za posamezne 
zavezance opravi DURS. 

 
7032 Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki podeduje ali dobi v dar 
premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. 
Predvidevamo priliv v višini 350.000 EUR. 
 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Zavezanec za davek je 
prodajalec nepremičnin. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Davki od fizičnih 
oseb so predvideni v višini 407 tisoč EUR. 

 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
 
7044 Davki na posebne storitve vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača 
fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi. Prihodki iz tega 
vira so ocenjeni v višini 35.000 EUR. 
 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev ali opravljanje storitev 

− Turistična taksa: je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. 
Višino takse po posameznih območjih ureja občinski odlok.. Za leto 2012 je 
načrtovana v višini 410.000 EUR. 

− Komunalne takse: so določene z občinskimi, akti na podlagi zakona o komunalnih 
taksah. Vrednost točke se letno valorizira. Planiramo priliv v višini 107.000 EUR. 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, 
takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in 
drugi nedavčni prihodki. V letu 2012 naj bi zbrali 4.161.991 EUR to je za 7% manj od 
načrtovanega v letu 2011. 



 

 7

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
 
7102 Prihodki od obresti vključujejo načrtovane obresti od kratkoročno vezanih sredstev v 
obliki depozitov pri poslovnih bankah, kot posledica likvidnostnih presežkov na računih 
občine in krajevnih skupnosti. 
 
7103 Prihodke od premoženja, ki zajemajo predvsem prihodke od najemnin, zakupnin 
(2.942.000 EUR) in koncesijskih dajatev iz prirejanja posebnih iger na srečo (350.000 EUR). 

 
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE  
 
7111 Upravne takse za leto 2012 načrtujemo v višini 10.000 EUR, ki so doseženi v upravnih 
postopkih pri organih občin in so prihodek proračunov. Po zakonu o upravnih taksah se takse 
določajo v točkah, plačujejo pa v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali v gotovini. 
Prihodki od taks se vplačujejo na ustrezne račune in se razporejajo glede na delež posamezne 
občine v proračunih vseh občin v RS. 

 
712 DENARNE KAZNI 
V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Občinski inšpektorat na osnovi 
občinskih odlokov. Prihodki iz naslova denarnih kazni se za leto 2012 načrtujejo v višini 
230.000 EUR. 
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev načrtujemo v višini 77.000 EUR. 

 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
 
7141 Druge nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, to so 
prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč oz. izgradnjo komunalne 
infrastrukture. V skladu z obstoječimi programi opremljanja, programi opremljanja, ki bodo 
še sprejeti ter drugimi podlagami za obračun komunalnih prispevkov je predvideni prihodek 
iz tega naslova v višini 580.640 EUR. Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so strogo 
namenska sredstva, ki jih lahko občina porabi samo za zgoraj navedeni primer, t.j. komunalno 
opremljanje v skladu s sprejetimi načrti razvojnih programov. 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
 
Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje stvarnega premoženja na osnovi 
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V letu 2012 je predvidenih 
4.829.360 EUR. 

 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 
V letu 2012 ocenjujemo prihodke iz tega naslova v višini 1,1 mio EUR. 
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7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
V to skupino je vključenih nekaj kategorij, ki zajemajo prodajo: 

- manjših delov oz. solastniških deležev funkcionalnih zemljišč, ki tvorijo 
funkcionalne celote parcel oz. ponekod gradbenih parcel v skladu s sprejetimi in veljavnimi 
prostorskimi akti, 

- samostojnih parcel, ki jih je občina v skladu s sprejetimi obveznostmi dolžna prodati.  
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 3,7 mio EUR   

 
73 PREJETE DONACIJE 
 
7300 Prejetih donacij ne načrtujemo. 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

 
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih 
proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Višina planiranih in 
realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so namenjena sofinanciranju 
določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je 
tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Občina Izola. V 
letu 2012 so načrtovani v višini 2.728.961 EUR oziroma 21% skupnih prihodkov v letu 2012.  
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena naslednja sredstva: 

− Sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje. Iz sredstev državnega 
proračuna načrtujemo financiranje dvojezičnosti v občini, ki jih na predlog Urada 
za narodnosti priznava država občini za kritje stroškov na narodnostno mešanem 
območju. Načrtujemo jih v višini 328.072 EUR. 

− Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Ocenjujemo, da bomo iz 
državnega proračuna prejeli 525.000 EUR za investicije. Vsa sredstva so 
namenska. 

 
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
strukturno politiko  
V letu 2012 so načrtovana sredstva v skupni višini 1.787.761 EUR za projekte navedene v 
seznamu Načrt razvojnih projektov za leto 2012-2015.  
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II. O D H O D K I 
 
Po predpisani ekonomski klasifikaciji so odhodki razvrščeni v štiri skupine in sicer tekoče 
odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Oštevilčeni so z  
dvomestno številko. 
Glede na planirane v letu 2011 so načrtovani odhodki v letu 2012 višji za 2%. 
 
Ekonomska klasifikacija nam omogoča preglednost nad tem, kaj plačujemo iz javnofinančnih 
virov ter osnova za pripravo konsolidirane bilance javnofinančnih sredstev. 
Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji: 
 

28%

26%

42%

4%

TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI INV. TRANSFERI

 
 
40 TEKOČI ODHODKI 
 
Tekoči odhodki v načrtovani višini 7.151.988 EUR zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in 
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in 
storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. V tej skupini izkazujemo tudi plačila obresti 
z zvezi z zadolževanjem, odplačila glavnice pa prikazujemo v računu financiranja. V tekočih 
odhodkih prikazujemo tudi sredstva rezerv. 
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Tekoče odhodke smo načrtovali v okviru smernic iz kvantitativnih izhodišč. Sredstva za plače 
smo načrtovali tudi v skladu s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del proračuna za leti 2012. 
Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov predstavljeni v posebnem delu proračuna 
po posameznih finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov. 
S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga 
občinskega proračuna za leti 2011 in 2012 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so 
bila naslednja: 

− Kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in 
odhodkov se upošteva  letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih 
potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta in je v makro 
fiskalnih izhodiščih za leto 2012 predvidena v višini 1,9%. 

 
 
 
41 TEKOČI TRANSFERI 
 
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina 
kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri 
prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave.  Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom 
predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, 
regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi 
transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem 
neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za 
pospeševanje določenih  gospodarskih dejavnosti. V letu 2012 je za te namene načrtovano 
7.380.059 EUR. 
Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg 
posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg 
programa posameznega izvajalca javne službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri 
obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je potrebno upoštevati poleg 
valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje po 
posameznih področjih. 
Povečanja v tej skupni odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim 
programom kmetijstva, gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju 
turizma, podpori narodnostne skupnosti, izvajalcem gospodarskih javnih služb. 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu 
zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, 
investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 
Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje 
realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. 
Sredstva v tej skupini odhodkov so v letu 2012 v višini 8.630.749 EUR. Posamezne 
investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov. 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (upravljalcev premoženja občine, javni zavodi) 



 

 11

za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2012 je planiranih 595.900 EUR 
ali za 12 % manj kot za leto 2011. Nameni porabe investicijskih transferov so opredeljeni v 
načrtu razvojnih programov. 

 
 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

V skladu z ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v občinski 
proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo 
med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. 
računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, 
povečanje kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem 
računu. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb so med prejemki sredstva za vračila danih posojil iz 
naslova kupnin po stanovanjskem zakonu in so načrtovana v višini 40 tisoč EUR.  

 
 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

Račun financiranja je posebna bilanca, katera izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, 
ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih 
terjatev in naložb. 
 
ZADOLŽEVANJE 
V letu 2012 občina planira dolgoročno zadolžitev v višini 1,5 mio EUR . 
 
ODPLAČILA DOLGA 
V letu 2012 so odplačila dolga načrtovana v višini 515 tisoč EUR (vključena anuiteta novo 
najetega dolgoročnega kredita) in sicer za odplačila posojil: 

− poslovnim bankam v višini 454 tisoč EUR in 
− javnim skladom 61 tisoč EUR. 
 
 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  
Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
Sredstva na računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in 
pokrivajo razliko med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem 
letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za pokrivanje vseh presežkov izdatkov nad 
prejemki proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnan in 
uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih. 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko 
leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. 
V letu 2012 so v predlogu proračuna zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s 
predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo, v posebnem delu proračuna pa so zajeti 
vsi finančni načrti in sicer finančni načrti občinskih organov, uprave ter finančni načrti 
krajevnih  skupnosti. 
 
Vsi lastni prihodki oziroma izvirni prihodki krajevnih skupnosti so opredeljeni kot namenski 
prihodki. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko 
realizirani višini. 

 
V splošnem delu proračuna so vključeni načrtovani prihodki krajevnih skupnosti kot sledi: 
 

v EUR 
Konto KS 

STARO 
MESTO 

KS 
HALIAETUM

KS 
LIVADE 

KS 
KORTE 

KS 
JAGODJE- 
DOBRAVA 

SKUPAJ 

7102 1,00 10,00 40,00 500,00 500,00 1.051,00
7103 - - - 29.000,00 25.000,00 54.000,00
7141 - - 1.500,00 - 300,00 1.800,00
SKUPAJ 1,00 10,00 1.540,00 29.500,00 25.800,00 56.851,00
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II. OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV 
NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA 
(OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA) 

 

1000 OBČINSKI SVET 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 

1002 - Plačilo za opravljanje funkcije članov OS 
Na lokalnih volitvah članov Občinskega sveta, ki so bile 10. oktobra 2010, je bil 

izvoljen nov Občinski svet, ki šteje 23 članov. Sejnine svetnikov so planirane v skladu s 
Pravilnik o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom 
nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin 
organov občine (Uradne objave št. 29/2002, 11/2004 in 25/2005 3/2007, 11/2009 in 10/2011; 
v nadaljevanju: Pravilnik) po katerem pripadajo svetnikom za prisotnost na sejah občinskega 
sveta sejnine v višini 9,6% osnovne plače, ki jo prejema župan, kar pomeni bruto 326,78 
EUR.  

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. 

Ob predvidenih 10 sejah (število sej bo Občinski svet določil v svojem programu dela za 
leto 2012) pomeni na letni ravni 65.500,00 EUR.  
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
1003 - Sejnine članov odborov in komisij 
Občinski svet je v skladu z Odlokom o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi 

odborov in komisij Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 9/99, 3/03, 3/07 in 
23/10) imenoval naslednje odbore in komisije: 

− Odbor za gospodarstvo in finance, Odbor za okolje in prostor (ta je s soglasjem OS 
imenoval Pododbor za krajevno samoupravo in toponomastiko), Odbor za 
družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske javne službe in promet; 

− Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno-pravno 
komisijo, Komisijo za vprašanja italijanske narodne skupnosti, Komisijo za 
kmetijstvo in ribištvo, Komisijo za regionalno im mednarodno sodelovanje in 
Komisijo za podeželje. 

V skladu s Pravilnikom pripadajo članom delovnih teles sejnine za prisotnost na sejah 
odborov, komisij in pododborov v višini 1,8% osnovne plače župana (za predsednika 
delovnega telesa) oz. bruto 61,27 EUR, in 1,4% osnovne plače župana, članu delovnega telesa 
(oz. bruto 47,66 EUR).  

Sejnine članom delovnih teles OS so planirane na letni ravni v višini 26.500,00 EUR. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 

1506 - Politične stranke 
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Po veljavnem sklepu Občinskega sveta (UO, št. 3/2007) smo v plan Proračuna za leto 
2012 planirali za dotacije političnim strankam v okviru proračunske postavke 1506 – Politične 
stranke sredstva v skupni višini 19.238,40 €. Stranke so upravičene do 0,30 € na pridobljen 
glas volivca na zadnjih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010. 

Po Zakonu o političnih strankah lahko lokalna skupnost s sprejemom sklepa Občinskega 
sveta določi višino sredstev, ki jih nameni za financiranje političnih strank iz občinskega 
proračuna. Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,6% primerne porabe Občine Izola. 

Primerna poraba za Občino Izola za proračunsko leto 2012 znaša 7.893.931,00 €. 
Zakonska omejitev 0,6% predstavlja 47.363,59 €. Kot vidimo izračunan znesek za dotacije 
političnih strank na letni ravni ne bo presegel zakonske omejitve. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 

1601 do 1621 - Klubi občinskih svetnikov 
Proračunske postavke od 1601 do 1621 so namenjene delovanju klubov svetnikov 

občinskega sveta. 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. 

Po konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi so klube svetnikov ustanovili: SD, LDS, 
SDS, Izola je naša, DeSUS, Oljka, Lista Izolani, Lista Združeni za Izolo in samostojni svetnik 
ter svetnika, pripadnika INS. 

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002 
pripadajo  klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR 
po članu kluba mesečno. Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o 
sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne 
objave, št. 4/99 in 16/99). Zato smo na naslednjih kontih planirali sredstva za naslednje klube 
svetnikov, kot sledi: 

− 01 Klub svetnikov SD                                                                         3.455,00 EUR 
6 članov (287,94 EUR mesečno) 

− 02 Klub svetnikov LDS                                                                          576,00 EUR 
1 član (47,99 EUR mesečno)  

− 04 Klub svetnikov SDS                                                                        1.152,00 EUR 
2 člana (95,98 EUR mesečno) 

− 06 Klub svetnikov IJN                                                                         2.879,40 EUR 
5 članov (239,95 EUR mesečno) 

− 07 Klub svetnikov DeSUS                                                                   1.728,00 EUR 
3 člana (143,97 EUR mesečno) 

− 09 Klub svetnikov INS                                                                        1.152,00 EUR 
2 člana (95,98 EUR mesečno) 

− 14 Klub svetnikov Liste Izolani                                                          1.152,00 EUR 
2 člana (95,98 EUR mesečno) 

− 18 Klub svetnikov OLJKA                                                                    576,00 EUR 
1 član (47,99 EUR mesečno) 

− 20 Klub svetnikov Liste Združeni za Izolo                                            576,00 EUR 
1 član (47,99 EUR mesečno) 

− 21 Samostojni član OS Darko Grad      576,00 EUR 
1 član (47,99 EUR mesečno) 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
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2000 ŽUPAN 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 

1301 – Župan – poklicna funkcija  
Proračunska postavka vsebuje zneske za plačilo poklicne funkcije župana. 
Pripravila Kristina Zelič 
 
1304 - Podžupani - nepoklicna funkcija 
Na pastavki so predvidena sredstva za tri podžupane, ki opravljajo funkcijo nepoklicno 

in so uvrščeni v 38. plačni razred.  
Pripravila Luciana Črnac. 

 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
 
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
 

1405 - Mednarodno sodelovanje 
Na postavki so predvideni stroški aktivnosti pri mednarodnem sodelovanju Občine Izola 

in pobratenega mesta Tolentino (Italija), partnerskega mesta Miedzyzdroje (Poljska) in 
berlinskega okrožja Treptow – Köpenick (Nemčija). 

Pripravila Kristina Zelič 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 

1401 - Uradne objave 
V letu 2012 so predvideni stroški za uradne objave, objave razpisov in drugih obvestil v 

izbranem glasilu do uvedbe elektronskih uradnih objav.  
Pripravila Kristina Zelič 
 
1406 – Komuniciranje z javnostjo  
Proračunska postavka pokriva stroške raznih objav (npr. praznične čestitke, splošno 

informiranje javnosti). Zajema tudi izdelavo, tiskanje in razpošiljanje občinskega glasila 
Bobnič - La Crida.  

Pripravila Kristina Zelič 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
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1402 - Protokol 
Stroški področja protokola zajemajo porabo sredstev iz naslova organizacije sprejemov. 

Tu so zajeti stroški, ki nastajajo ob aktivnostih na področju povezovanj, obiskov ter drugih 
stikov, ki jih ima občinska uprava. Iz omenjenega konta se financirajo tudi izdelava občinskih 
vizitk, kuvert in dopisov, ter sprejemi prvošolcev, odličnjakov, odličnih športnikov in podobni 
dogodki, kjer je udeležen kabinet župana. 

Pripravila Kristina Zelič 
 
1404 - Občinska in ostala praznovanja 
S postavko se krijejo stroški izvedbe občinskega praznika in osrednjih državnih proslav 

(kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in 
enotnosti) ter ostalih praznovanj v občini Izola. 

Pripravila Kristina Zelič 
 
1411 - Reprezentanca  
V postavki so zajeti stroški reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in 

nadzornega odbora. 
Pripravila Kristina Zelič 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Dejavnost občinske uprave 
 
06029001 Administracija občinske uprave 
 

2104 - Izobraževanje občinske uprave  
Zaposleni imajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo pravico in dolžnost se 

izobraževati, zato so v tej postavki zajeti: 
− stroški, povezani z rednim izobraževanjem za opravljanje delovnih nalog, gre 

predvsem za seminarje, posvete, simpozije in delavnice s področja prostorskega 
načrtovanja, revizije, računovodstva, delovno pravne zakonodaje, informacij 
javnega značaja, redarstva, ipd ter 

− stroški za izobraževanje zaposlenih po sklenjenih pogodbah o izobraževanju z 
delodajalcem. 

Na postavki so namenjeni stroški tudi za dodatna izobraževanja v obliki strokovne 
literature, dostop do spletnih virov informacij (Prekrškovni portal, Lex Localis, Ius Info, 
Gvin, ipd.) ter za dnevno časopisje, ki se financira iz postavke "časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura".  

Pripravila: Karmen Pavlič 
 
 

2100 ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POŽARNA VARNOST 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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7201 - Opremljanje pripadnikov CZ 
Na področju zaščite in reševanja, Civilne zaščite in drugih sestavov za zaščito, reševanje 

in pomoč (razen gasilskih enot) bodo v letu 2012 izvedena usposabljanja predvsem 
prostovoljnih struktur (potapljači, taborniki, radio klub, Rdeči križ), kajti na njih bazira novi 
sistem ZiR. V zvezi s tem bomo postopoma in skladno z usposabljanjem opremljali 
posamezno enoto z manjkajočo opremo. Osredotočili pa se bomo na nabavo opreme za 
logistični center, kakor določeno v načrtih zaščite in reševanja – prilogah in načrtih delovanja 
logističnega centra.  

Pripravil: Damjan Barut. 
 
7202 - Usposabljanje enot CZ 
Kakor določeno zgoraj, bo usposabljanje temeljilo na še nedokončanih pridobivanjih 

veščin za delovanje v novih razmerah na področju VNDN. Poleg že institucionalnega 
usposabljanja bomo izvedli eno celodnevno občinsko vajo, kjer bomo preverjali koordinacijo 
in štabno vodenje v izrednih razmerah. 

Pripravil: Damjan Barut. 
 
7203 - Dejavnost zaščite in reševanja 
Dejavnost zaščite in reševanja se v nanaša na splošne aktivnosti za preprečevanje ali 

ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. Pri tem izvajamo v okviru postavke 
sofinanciranje dejavnosti ostalih prostovoljnih operativnih sestavov, ki nadomeščajo sedaj že 
skoraj odpravljene enote Civilne zaščite. Obenem se sredstva namenjajo za podporo 
usposabljanju, vajam in drugim aktivnostim za zaščito, reševanje in pomoč – t.j. za 
intervencije ob nesrečah ter za začetne interventne dejanske stroške pogodbenih organizacij in 
podjetij, ki opravljajo naloge v skladu z novimi 72. – 76. členi ZVNDN, ki nadomeščajo 
službe Civilne zaščite po starem pojmovanju. 

Pripravil: Damjan Barut. 
 
7204 - Oprema za zaščito in reševanje 
Postavka je že vrsto let namenjena za sofinanciranje nabave zahtevnih osnovnih 

sredstev, ki jih lahko kategoriziramo kot visoko zahtevno tehnično in tehnološko opremo. 
Sem spadajo tako tehnološko dovršena oprema za gasilce (za opravljanje drugih nalog zaščite 
in reševanja in ne le gašenja), za prostovoljne operativne enote in za enote Civilne zaščite 
(predvsem za logistične in enote za podporo). V letu 2012 bodo določena sredstva 
uporabljena za nabavo manjkajoče opreme logistike (skladno z Načrti ZiR – M4). 

V vseh teh letih se je prav tako izkazala potreba, da bi vsem operativnim enotam v 
sestavi prostovoljnih društev omogočili sistemsko skupno bivanje pod isto streho. Žal so 
prostori, ki jih imamo trenutno v uporabi bodisi skladišča ali orodišča ter garaže omejevalne, 
v slabem gradbeno-tehničnem stanju in logistično slabo dostopne. Vse te težnje sovpadajo 
tudi s potrebo po izgradnji novega gasilskega doma, ki je v predvidenem zazidalnem načrtu 
ob novem vstopnem krožišču iz hitre ceste na Industrijsko cesto, predviden tik ob hudourniku 
Morer. S pridobitvijo bi dosegli več »muh na en mah«, t.j. postavili bi Dom zaščite in 
reševanja, kjer bi domovale operativne enote PGD Izola, enote za logistiko – taborniki RJS 
Izola, skladišče radio klub Izola, operativni prostori reševalne enote na morju, bazni - štabni 
prostori Gasilske zveze Izola ter manjše skladišče za potrebe Rdečega Križa – OO Izola in 
enote za prvo pomoč.  Investicija bi se v večini pokrila z lastnimi sredstvi oz. s sredstvi 
odprodaje trenutnega gasilskega doma Izola. V letu 2010 je bila izdelana idejna zasnova ter 
oba investicijska dokumenta: DIIP in IP. V letu 2012 zaradi splošne finančne situacije v 
občini, bomo projekt zamrznili in vse aktivnosti zamaknili na naslednjo proračunsko obdobje, 
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kjer bomo: izdelali projektno dokumentacijo (v zvezi s tem bomo odprli novo postavko za 
izdelavo te dokumentacije, ki spada pod investicijska vlaganja v osnovna sredstva, v letih 
2012-2013, pa naj bi se ob predvideni prodaji sedanjih prostorov PGD Izola in CZ, pričela 
gradnja). 

Pripravil: Damjan Barut. 
 

 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 
Leto 2012 je v osnovi nadaljevanje trenda iz prejšnjih let s to razliko, da uvajamo tudi 

pogodbeni odnos z določenimi kadri v prostovoljnih društvih, za povečanje operativne 
pripravljenosti, ki s sistemom čistega prostovoljstva ne more dosegati potrebne učinkovitosti. 

 
7101 - Financiranje gasilskih društev 
V naslednjem proračunskem obdobju ne predvidevamo nabave vozil, ampak le 

odplačevanje obstoječih oz. nadgradnjo kombiniranega vozila v štabno vozilo za potrebe vseh 
enot za ZRP v Izoli. Gasilska zveza Izola je pridobila od MORSa rabljeno vozilo Mitshubishi 
Pajero v trajno last. To vozilo bo potrebno vzdrževati zato mora gasilska zveza pridobiti nekaj 
dodatnih sredstev. Vozilo bo poveljniško vozilo predvsem v namene štaba Civilne zaščite. Ni 
novo, je pa v dobrem voznem stanju. V naslednjih letih vlagamo več v ljudi in v njihovo 
varnost ter motivacijo in znanje. Vsi ostali izdatki se naslanjajo na določila osnutka Plana 
razvoja varstva pred požarom do leta 2015, ki bo predlagan Občinskemu svetu v sprejem v 
prvi polovici leta. Na tem podprogramu vpeljujemo postavko za financiranje poklicnega 
poveljnika gasilske zveze in obenem poklicnega dežurnega za pomoč pri delu štaba Civilne 
zaščite in tudi v kot nujni kader v luči novega Doma zaščite in reševanja. 

Pripravil: Damjan Barut. 
 
7102 - Financiranje gasilske brigade 
V letu 2012 bomo z investicijskim transferom pokrivali obveznosti – finančni leasing 

GB Koper za dobo 10 let, kar bo oz. je že omogočilo nakup 4 novih gasilskih vozil. Nabava 
teh vozil bo najverjetneje zmanjšala potrebe po posebnih vozilih po gasilskih društvih, vsaj do 
leta 2015.  

Pripravil: Damjan Barut. 
 

 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
 
08029001 Prometna varnost  

 
1502 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Tudi v letu 2012 namenjamo sredstva za projekte na področju preventive in vzgoje, 

predvsem  otrok in mladostnikov, v cestnem prometu. Pravna podlaga za ustanovitev Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v 22. členu Zakona o varnosti cestnega prometa. 
SPVCP izvaja naloge iz 22. člena ZVCP-1 in Resolucije o Nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa za obdobje 2007 – 2011.  

Pripravila Kristina Zelič 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 
7901 - Varnost in zdravje pri delu 
V letu 2012 so predvideni obdobni zdravniški pregledi zaposlenih javnih uslužbencev 

občinske uprave, ki se niso izvedli v letih 2010 in 2011, za kar so planirana sredstva v višini 
10.000 EUR. Drugih sistemskih sprememb na tem področju (tudi po uskladitvi oz. reviziji 
Izjave o varnosti z oceno tveganja), ne predvidevamo. 

Pripravila: Karmen Pavlič 
 
 

3000 NADZORNI ODBOR 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0203 Fiskalni nadzor 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 
1101 - Stroški nadzornega odbora 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor občine 

Izola je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta, in sicer 25.11.2010. 
V predlogu proračuna za leto 2012 so predvideni stroški za delovanje Nadzornega 

odbora, in sicer za: 
− sejnine članom nadzornega odbora; v letošnjem letu predvidevajo 13 rednih sej in 

glede na potrebe tudi izredne seje, 
− nagrade članom delovnih skupin za zaključna poročila o nadzoru, ki jih sestavijo 

imenovane delovne skupine po opravljenem nadzoru, po predvidenem okvirnem 
planu dela je predvidenih cca. 10 zahtevnih nadzorov in 5 manj zahtevnih 
nadzorov.  

− stroške izobraževanja in seminarjev in 
− druge operativne odhodke. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
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4100 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 

Področje porabe Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev 
in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.  
 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 

stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške plačilnega prometa – 
provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, plačila za pobiranje občinskih dajatev. 
 

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem 
prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne 
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni 
samoupravi. 
 

6105 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna Občine Izola ter stroškov razporejanja javno 
finančnih prihodkov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo ostalih bančnih 
storitev. 

Pripravila: Dragica Vrkič 
 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0402 Informacijska infrastruktura 
 
04029001 Informacijska infrastruktura 
 

2116 Informacijski sistem 
Postavka zajema stroške vzdrževanja in popravil računalniške in komunikacijske 

opreme in pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme (finančno poslovanje, 
upravljanje stanovanjskega fonda, redarske službe, subvencionirane najemnine, gostovanje 
spletne strani Občine Izola), stroške licenc operacijskega sistema Microsoft in licenc za 
virtualno okolje Vmware. Vključeni so še stroški najemnine sistema za obračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč in pavšalne turistične takse ter najemnina strežniške 
infrastrukture. Na postavki so predvideni še stroški nabave ostale programske opreme, ki je 
nujno potrebna za zagotavljanje normalnega delovanja informacijskega sistema Občine Izola. 

Pri strojni opremi je predvidena nabava omrežnih stikal, projektorja, monitorjev, 
računalnikov in opreme za arhiviranje. 

Pripravil Alen Grbec. 
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2119 E-arhiv 
Občina Izola je kot javno pravna oseba zavezana k upoštevanju zakona o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in njenih podzakonskih aktov. Za namen 
zagotovitve  zakonsko skladne in varne elektronske hrambe dokumentarnega gradiva je v letu 
2011 izvedla  projekt »Proces elektronskega arhiviranja« ter pripravila Notranja pravila, ki so 
v postopku sprejema in akreditacije pri Arhivu Republike Slovenije.  

V cilju optimizacije poslovnih procesov, racionalizacije prostora ter zniževanja stroškov 
bo Občina Izola v letu 2012 na podlagi izvedene analize ekonomske upravičenosti (podatki 
raziskovalnih organizacij: strošek hrambe dokumenta na papirju 3,42 EUR/Mb, na optičnem 
disku pa le 0,045 EUR/Mb) ter v skladu z akreditiranimi Notranjimi pravili izvedla 
mikrofilmanje dokumentacije stare zbirke oz. pretvorbo dokumentacije stare zbirke v 
elektronsko obliko in umestitev v varno e-hrambo na dveh lokacijah pri zunanjem ponudniku, 
ki je akreditiran za storitev zajema in spremljevalne storitve. Po prevzemu skenogramov 
(metapodatki in slike dokumentov) oz. mikrofilmov bo v skladu z zakonodajo možno 
uničenje dokumentov ter s tem sprostitev arhivskega prostora, hkrati pa bo zagotovljena 
trajnost, uporabnost, nespremenljivost, avtentičnost, pravna veljavnost in dokazna vrednost 
digitalnega gradiva. 

Pripravila Jasna Tošič 
 

0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

2201 - Sodni stroški 
Pod to postavko so predvideni stroški, ki jih ima občinska uprava v zvezi z odvetniškimi 

storitvami (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi 
organi,…). Iz postavke krijemo tudi stroške za sodne izvedence, sodne izvršitelje, stroške 
sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav ipd. 

Pripravil Branimir Kopše. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave 
 

2101 – Stroški dela  
V zvezi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni 

sektor in Kolektivnimi pogodbami za dejavnosti/poklicev, so proračunski uporabniki že za 
mesec avgust 2008 opravili prvi obračun plač na podlagi nove plačne zakonodaje.  

S prvim obračunom plač po novi metodologiji je bil realiziran tudi poračun prve in 
druge četrtine ugotovljenih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev z veljavnostjo 
od 1. 5. 2008 dalje. 

Veljavni predpisi so določali, da se bodo nastala plačna nesorazmerja med osnovnimi 
plačami v javnem sektorju odpravljala postopoma, v naslednjih deležih in po sledeči 
dinamiki: 

− prva četrtina z vstopom v nov plačni sistem, vključno s poračunom od 1. 5. 2008 
dalje, 

− druga četrtna s 1.1. 2009, 
− tretja četrtina s 1. 9. 2009 in 
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− četrta četrtina s 1. 3. 2010. 
Določila 2. člena aneksa št. 2 h KPJS da se tretja četrtina odprave nesorazmerij v 

osnovnih plačah premesti v odpravo na dan 01.10.2010 ni bila realizirana, saj je bilo z 
aneksom št. 4 h KPJS in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v JS za 
leti 2011 in 2012 določeno, da bo izplačilo realizirano v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, 
v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5%. 

Po zgornjem Dogovoru o ukrepih na področju plač in Zakonom o interventnih ukrepih 
za leto 2012 se plače javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2012 NE usklajujejo, zato 
sredstva na postavkah, ki so namenjena plačam ostanejo nespremenjena v primerjavi z letom 
2011. 

Izhodišča za pripravo proračuna 
Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana novelirana kvantitativna izhodišča, ki jih 

je posredovalo Ministrstvo za finance v povezavi z Kolektivno pogodbo za javni sektor, 
makroekonomskih kazalcev in Zakona o interventnih ukrepih (ZIU). 

Pri načrtovanju sredstev na postavkah za plače v letu 2012 se uskladitev osnovnih plač 
ni upoštevala, saj le če bo dejanska rast cen življenskih potrebščin v RS od decembra 2010 do 
decembra 2011 presegla 2%. se bodo osnovne plače v letu 2012 uskladile za nastalo razliko 
nad 2%. 

Po ZIU in Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v JS za leti 2011 
in 2012, javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012 NE pripada del plače za redno 
delovno uspešnost. 

Za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela za leto 2012, proračunski 
uporabniki upoštevajo omejitev višine izplačila po zakonu, ki velja za obdobje od decembra 
2009 do novembra 2012.   

Pri načrtovanju sredstev za napredovanja pa se upoštevajo obstoječi predpisi v okviru 
sprememb sistema napredovanj v plačne razrede z omejitvami napredovanj javnih 
uslužbencev po ZIU.  

Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke 
zaposlenim, proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev, 
napovedane inflacije ter Dogovora o ukrepih na področju plač v JS in KPJS. 

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost proračunski 
uporabniki upoštevajo obstoječe prispevne stopnje. Davek na izplačane plače je skladno z 
določbami Zakona o davku na izplačane plače v letu 2009 dokončno ukinjen. Zato se v letu 

2012 obveznosti s tega naslova ne načrtujejo več. 
V proračunu za leto 2012 so za stroške dela zaposlenih v Občini Izola načrtovana 

sredstva v višini 1.865.256 EUR, kar pomeni da so za  9,3% nižja od izvršitev za leto 2010.  
Podlaga za določanje stroškov dela oz. plač zaposlenih v občinski upravi je: 
Zakonodaja in pomembnejši podzakonski predpisi: 
− Zakon o lokalni samoupravi, 
− Zakon o javnih uslužbencih, 
− Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,  
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)-UPB7 Spremembe in dopolnitve 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,  
− Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 

javne uprave in v pravosodnih organih, 
− Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju,  
− Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,  
− Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence,  
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− Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence. 
− Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev,  
− Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), 
− Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v JS, 
− Zakon o minimalni plači.  
Kolektivna pogodba 
Pri planiranju sredstev za plače je potrebno upoštevati Kolektivno pogodbo za javni 

sektor, KPJS (Uradni list RS, št. 57/08) z dopolnitvami,  Kolektivno pogodbo o skupni 
metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM 
(Uradni list RS, št. 57/08) in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih 
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/08) z dopolnitvami.  

Predpisi občinskega sveta in župana: 
− Statut občine Izola in odloki občinskega sveta ter 
− Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. 
Na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah je župan dolžan predložiti občinskemu 

svetu predlog proračuna z obrazložitvami, med katere sodi tudi obrazloženi kadrovski načrt.  
Načrt pripravijo proračunski uporabniki skladno z določili 42. do 45. člena Zakona o 

javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenih v občinski 
upravi, načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest (pomeni sklepanje novih 
zaposlitev za nedoločen in določen čas) v prihodnjem enoletnem obdobju. 

V kadrovskem načrtu je potrebno prikazati tudi vsa predvidena zmanjšanja ali 
prestrukturiranja delovnih mest.  

Pripravila Luciana Črnac. 
 

2102 - Stroški materiala in storitev 
Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, pomeni strošek tiskanja univerzalnih 

plačilnih nalogov in računov za uporabo poslovnih prostorov in stanovanj, ki so v lasti Občine 
Izola ter opominov. V predmetni postavki so zajeti tudi stroški poštnih in kurirskih storitev za 
celotno občinsko upravo in organe občine. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 
2105 - Službena potovanja občinske uprave 
Glede na to, da je delo občinske uprave dostikrat povezano z zadolžitvami izven sedeža 

le-te (tudi v tujini) so v postavki predvidena sredstva za kritje teh stroškov. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
2113 – Pisarniški material 
V postavki so zajeti tekoči stroški za nakup pisarniškega materiala za delovanje 

občinske uprave in organov občine.  
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 

2117 – Prevajalske storitve 
Postavka vključuje strošek prevoda gradiv v italijanski jezik v primeru prevelikega 

obsega le-tega oz. odsotnosti prevajalke zaposlene v občinski upravi. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

2401 - Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 
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Postavka zajema znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence določenega po 2. in 5.odstavku 4. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.list RS, št. 73/03), ki je bila usklajena od 
januarja 2011 dalje po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za JU z dne 10.01.2011(Ur.list 2/2011) .  

Pripravila Luciana Črnac. 
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 

2103 - Vzdrževanje upravnih objektov 
Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine 

in občinska uprava. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
2108 - Stroški službenih vozil 
Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za kritje stroškov uporabe službenih 

vozil (goriva, maziva, vzdrževanja, popravila, zavarovanja, registracija). Na postavki so 
predvideni tudi stroški za plačilo najemnine za dva službena vozila.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 
2109 – Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov 
Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za obnovo desnega in delno levega 

krila pritličja Sončnega nabrežja 8, saj so sedanji pritlični prostori neuporabni  in 
nefunkcionalni. Z obnovo se bodo vzpostavili primerni prostori za pisarne in glavno pisarno, 
sprejem strank in sejno sobo. Glavno vodilo pri delih je to, da se omogoči vhod v glavno 
pisarno in sejno sobo brez grajenih in komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe 
tako, kot to zahteva Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, pomeni, da je omogočen samostojen 
in varen dostop, vstop in uporaba prostorov v javni rabi in vzpostavitev. Glede na to, da 
počasi prehajamo na digitalizacijo procesov se z predmetno ureditvijo vzpostavlja tudi info 
točka z možnostjo dostopa do vseh občinskih predpisov, prostorskih vpogledov, ipd… in 
seveda smotrna izraba vsakega prostora, ki ga imamo na razpolago. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 
2115 – Obratovanje upravnih objektov 
Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za nemoteno tekoče obratovanje tako 

občinske uprave kot organov občine.  
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 

Področje Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na 
občinski ravni. 
 

2201 Servisiranje javnega dolga 
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Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 
naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Pripravila Dragica Vrkič. 
 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
 
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

v skladu z Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin, in sicer sem spadajo: 
odplačila glavnic za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od 
dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 
 
6101 - Obresti 
Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po 

dolgoročnih kreditih. 
Pripravila Dragica Vrkič. 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 

Področje porabe -  Intervencijski programi in obveznosti, zajema sredstva za odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

Zajema tudi finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Temelj za obstoj proračunske postavke in izrabe sredstev je v Zakonu o javnih financah 
in v Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 

sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 

Pripravila Dragica Vrkič. 
 

23029001 Rezerva občine 
 

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo 
se izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče. 

 
6102 - Proračunska rezerva 
Na postavki so planirana sredstva v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v 

rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna.  
Sredstva se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih 

nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v 
posameznem primeru do višine 20.000 EUR odloča župan na predlog pristojnega organa 
občinske uprave. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni 
znesek, odloča občinski svet. 
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Pripravila Dragica Vrkič. 
 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 
6106 - Splošna proračunska rezervacija 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč 

se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov 

in odhodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. 

Pripravila Dragica Vrkič. 
 
 

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
 
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
 
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

 
5204 - Raziskovalna dejavnost  
Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Izola sofinancirajo skupen projekt 

mladinskega raziskovanja za posamezno šolsko leto na podlagi javnega razpisa za tekmovanja 
raziskovalnih nalog za osnovnošolce in srednješolce. Cilj programa je učence in dijake iz 
Obalno-kraške regije v čim večjem številu uvajati v znanost, jih spodbuditi in navdušiti za 
raziskovanje. Najboljše raziskovalne naloge se uvrstijo na državno srečanje. Na podlagi 21. 
člena Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju bo 
navedeni program sofinanciran preko javnega razpisa za otroke in mladino v občini Izola. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
 

5608 - Program javnih del v sociali 
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V okviru aktivne politike zaposlovanja občina kot naročnica javnih del sodeluje pri  
programih s področja socialnega in invalidskega varstva, ki predstavljajo pomoč nevladnim 
organizacijam (VDC Koper, Šent, Ozara, Sklad Silva, OZ RKS), ki se prijavljajo na 
vsakoletni javni razpis programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje.  Za leto 2012 smo 
načrtovali sredstva za enako število programov in število zaposlenih kot v letu 2011, čeprav 
razpis Zavoda  RS za zaposlovanje še ni bil objavljen.  

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV. 
 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

 
5900 - Razvojne študije 
Sredstva namenjamo za financiranje izdelave študij in drugih strokovnih podlag, ki bodo 

predstavljale temeljno podlago za sprejemanje razvojnih odločitev na področju družbenih 
dejavnosti v naši občini, in sicer področjih kultur, predšolske vzgoje in osnovnošolskega 
izobraževanja, socialnega varstva, športa, zdravstva, dejavnost mladih. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
 
1702 Primarno zdravstvo 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

 
5712 - Investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 
Sredstva namenjamo javnemu zavodu Zdravstveni dom Izola za sofinanciranje 

naslednjih programov in projektov: 
− sofinanciranje nakupa novih reševalnih vozil v višini sorazmernega deleža, ki ga 

bodo predvidoma zagotovile sosednje občine; 
− sofinanciranje sorazmernega deleža za izvedbo nujnih investicijskih vzdrževalnih 

del v kotlovnici ter na objektu zdravstvenega doma ter 
− za večji obseg investicijsko vzdrževalnih del na hišnem dvigalu. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

5714 – Tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov 
V proračunski postavki so načrtovana sredstva za kritje sorazmernih stroškov tekočih 

vzdrževalnih del v in na objektu Zdravstvenega doma Izola, ki jih Občina Izola zagotavlja kot 
ustanoviteljica javnega zavoda na podlagi 27. in 31. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Ur. list RS, št. 23/05-UPB in 23/08) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
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dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 17/97, 4/99, 23/02 in 10/05) oz. pogodbe o 
upravljanju objekta zdravstvenega doma.  

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 

5704 – Programi na področju zdravstva  
V proračunski postavki so na podlagi sklepa župana o izvedbi javnega razpisa in 

javnega poziva za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola 
ter v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS planirana sredstva, 
ki jih preko vsakoletnega javnega razpisa namenjamo za sofinanciranje preventivnih 
programov in projektov s področja zdravstvenega varstva, in sicer: 

− programe, ki spodbujajo zmanjševanje porabe alkohola, 
− programe za obravnavo mladih v fazi eksperimentiranja z drogo, 
− programe, ki so naravnavi k preprečevanju zasvojenosti, 
− svetovanje za zdravo spolnost in preprečevanje AIDS-a, 
− programe namenjene ohranjevanju kvalitete življenja kroničnih bolnikov 

(vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč, učenje veščin, svetovanje, ipd.), 
− drugi preventivne zdravstvene programe in/ali projekti, ki jih izvajajo društva, 

katerih dejavnost je že interesno usmerjena na področje ohranjevanja in varovanja 
zdravja ter izboljšanja kvalitete življenja obolelih. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 

5716 - Anonimni alkoholiki  
V proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo programa skupinske 

socioterapije. Odhodki so predvideni za stroške dela zaposlenih in materialne stroške za 
izvajanje programa. V ta namen bo občina Izola kot ustanoviteljica javnega zdravstvenega 
zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom ter na podlagi sprejetega proračuna z Zdravstvenim 
domom Izola sklenila pogodbo o sofinanciranju izvedbe preventivnih zdravstvenih programov 
za leto 2012. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 

5717 - Preprečevanje bolezni gibal 
V proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo projekta »preprečevanje 

bolezni gibal«, ki zajema predavanja in praktične delavnice z aktivno udeležbo sodelujočih, 
za zmanjševanje/preprečevanje bolezni gibal in spodbujanje redne telesne aktivnosti (pet 
srečanj razporejenih v celotnem šolskem letu v desetih izbranih razredih sodelujočih osnovnih 
šol). Izvajalec organizira redno telesno aktivnost za tiste osnovnošolce, ki so telesno neaktivni 
in so posledično njihove gibalno-motorične sposobnosti neustrezne glede na starost in druge 
dejavnike, ki negativno vplivajo na težave/bolezni gibalnega aparata. Telesna aktivnost 
vključenih uporabnikov storitve se izvaja v obdobju od septembra do junija, dvakrat  tedensko 
v trajanju po 45 minut in v popoldanskem času. V ta namen bo občina Izola kot 
ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom ter na podlagi 
sprejetega proračuna z Zdravstvenim domom Izola sklenila pogodbo o sofinanciranju izvedbe 
preventivnih zdravstvenih programov za leto 2012. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 

5718 - Center za preventive in zdravljenje odvisnosti  
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V proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo preventivnega programa 
priprave predavanj in koordinacije med izvajalci in uporabniki, za oglaševanje v medijih, za 
pripravo zloženk, zdravstveno-vzgojnih posterjev in obvestil, za organizacijo predavanj 
(medicinska sestra, zdravnik, psiholog), za testiranje na hepatitis in HIV, za cepljenje proti 
hepatitis B virusu (HbV) in ustrezne preglede ter za individualno svetovanje uporabnikom 
storitev. 

V ta namen bo občina Izola kot ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda v skladu z 
ustanovitvenim aktom ter na podlagi sprejetega proračuna z Zdravstvenim domom Izola 
sklenila pogodbo o sofinanciranju izvedbe preventivnih zdravstvenih programov za leto 2012. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
 

5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje 
V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere, ki so namenjeni plačilu 

zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. Poraba sredstev za zdravstveno zavarovanje je odvisna od višine 
pavšalnega prispevka, ki znaša 29,76 EUR mesečno od 1.1.2011 dalje in vsakokratnega 
števila upravičencev (v letu 2011 smo imeli v občini povprečno 350 upravičencev). 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5710 Turistična ambulanta 
Zaradi skupnega povečanja števila prebivalcev v občini Izola v času glavne turistične 

sezone (turisti, gosti ter drugi obiskovalci) načrtujemo sredstva, ki jih namenjamo za 
sofinanciranje delovanja turistične ambulante ter na ta način zagotavljamo našim občanom 
približno enako dostopnost do zdravstvenih storitev kot v obdobju izven glavne turistične 
sezone. V ta namen bo občina Izola, kot ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, 
sklenila pogodbo o sofinanciranju izvedbe preventivnih in drugih zdravstvenih programov v 
proračunskem letu 2012. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
 

17079002 Mrliško ogledna služba 
 

5702 - Zdravstvene storitve 
V proračunski postavki so planirana sredstva, ki jih je občina dolžna zagotavljati za 

delovanje mrliško pregledne službe na podlagi 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Sredstva za opravljanje teh storitev se v skladu s Pravilnikom o mrliško pregledni službi 
zagotavljajo po domicilnem principu za namen kritja stroškov v zvezi z mrliškimi pregledi, 
obdukcijami, transportnimi stroški in drugimi stroški.   

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
5413 - Obnova kulturne dediščine 
Investicijska sredstva namenjamo za obnovo zgodovinskih in memorialnih spomenikov 

ter obeležij Narodno osvobodilnega boja (NOB) na območju občine Izola. Kot zgodovinski in 
memorialni spomeniki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Izola (Uradne objave PN, št. 31/84 in 15/90) razglašeni naslednji spomeniki: 
spomenik padlim borcem NOV v Morovi ulici, spomenik padlim za svobodo na Trgu padlih 
za svobodo, spomenik padlim v NOB in drugim žrtvam v Jagodju, spomenik padlim borcem 
in drugim žrtvam na Šaredu in spomenik v spomin žrtvi fašizma na Maliji, … .         

Investicijska transferna sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za nadaljevanje 
obnove razglašenega spomenika sakralne kulturne dediščine - zvonika župne cerkve sv. 
Mavra v Izoli v letu 2012. Načrtovana je izvedba posegov na notranji strani zvonika z 
namenom ureditve varno dostopne razgledne točke z izolskega zvonika ter ureditve dostopov 
in neposredne okolice zvonika, kar bi predstavljalo dokončno sanacijo zvonika in dodano 
vrednost v turistični ponudbi našega mesta.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5428 Arheološki spomenik Kaštelir pri Kortah 
V okviru letnega javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov in 

projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola bomo na področju kulture preko 
javnega razpisa in javnega poziva namenili sredstva za projekte s področja premične in 
nepremične kulturne dediščine – projekt Kaštelir nad Kortami – kulturno-rekreacijski park 
(prvi sklop: promocija in popularizacija – izvajalo se bo redno vzdrževanje poti, predavanja s 
predstavitvijo dosedanjih dosežkov raziskav, izdelava informativnih tabel, organizacija 
ekskurzij na najdišču; drugi sklop: znanstveno-raziskovalno delo – arheološka izkopavanja, na 
kar bo podana osnova za nadaljnje konservatorske in prezentacijske smernice izkopanega 
objekta, ki bo dodatno obogatil ponudbo kulturno-rekreacijskega parka Kaštelir nad Kortami. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5429 Kulturna dediščina – Izolsko pokopališče 
V proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje razglašenega dela izolskega 

pokopališča (pokrivanje neplačanih najemnin v I., II. in III. varstvenem režimu) v skladu z 
Odlokom o razglasitvi izolskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena Izola – 
Pokopališče (EŠD 3719) (Uradne objave Občine Izola, št. 2/11 in 15/11). 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 

18029002 Premična kulturna dediščina 
 
5424 – Ohranjanje kulturne dediščine 
V okviru letnega javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov in 

projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Izola bomo na področju kulture preko 
javnega razpisa in javnega poziva namenili sredstva za programe oz. projekte s področja 
premične in nepremične kulturne dediščine - projekte, namenjene valorizaciji in prezentaciji 
naravne in kulturne dediščine, ki združuje aplikativne raziskovalne projekte s področja 
arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, urbanizma in arhitekture na območju celotne 
občine Izola. Na razpis se lahko prijavijo javni zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo 
programe in projekte na področju ohranjanja kulturne dediščine. Med temi bo posebno mesto 
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imelo sofinanciranje projekta Simonov zaliv – Rimska obmorska vila, projekta Izolska 
Dantejeva kodeksa in projekta Mesto Otok III. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 

1803 Programi v kulturi 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

5401 - Mestna knjižnica Izola 
V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod. Iz proračuna 

se v celoti zagotavljajo sredstva za delovanje Mestne knjižnice Izola, in sicer za stroške dela 
za 11 zaposlenih (plače, sredstva za prispevke in davke, regres za letni dopust, prehrana, 
prevoz na in iz dela, premije za KDPZ, jubilejna nagrada), za nakup knjižničnega gradiva, 
materialne stroške in digitalizacijo knjižničnega gradiva. Materialni stroški in digitalizacija 
knjižničnega gradiva so načrtovani v predvidenem obsegu. Podlaga za financiranje je v 50. in 
55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 31. členu Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB1), 52. členu Zakona 
o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 
Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/08-UPB). 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5403 - Informacijski servisi 
Informacijski servisi zajemajo odhodke za sofinanciranje delovanja projektov Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje in Projekt predstavitve znanih Izolanov, ki se izvajajo 
pod okriljem Mestne knjižnice Izola.  

Odhodki za Projekt predstavitve znanih Izolanov so planirani v predvidenem obsegu. 
Projekt je uspešen, vse gradivo se digitalizira (vabila, članke, fotografije). Ostali odhodki so 
načrtovani v okviru dosedanjega financiranja Borze znanja in Središča za samostojno učenje, 
ki ga v pretežni meri financira Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje 
odraslih.  

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5423 - Investicije v knjižnice 
Mestni knjižnici namenjamo investicijska transferna sredstva v skladu s programom 

opremljanja v letu 2012, in sicer za nakup knjižnične in računalniške opreme, nalepk črtnih 
kod za novo knjižnično gradivo (približno 5.000 enot) ter za postavitev nujno potrebnih 
varovalnih vrat. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
18039002 Umetniški programi 
 

5402 - Dejavnost javnih kulturnih zavodov 
V proračunski postavki so zajeti tekoči transferi v javni zavod Center za kulturo, šport in 

prireditve Izola - OE Kulturni center Izola in druge izvajalce javnih služb, ki vključujejo 
stroške dela za 11 zaposlenih v višini 75% (plače, prispevki in davki, premije KDPZ, regres 
za letni dopust, sredstva za prehrano in prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, 
odpravnini ob upokojitvi 2, solidarnostna pomoč) in za materialne stroške javnega zavoda 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola (sofinanciranje 
gledaliških predstav, Galerije Alga, Art Kina Odeon, tekoče vzdrževanje in ostali materialni 
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stroški). Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 
79/99, 124/00 in 79/01), 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list 
RS, št. 77/07 – UPB1) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB). Del sredstev na postavki 
namenjamo za stroške ogrevanja objekta Kulturni dom Izola ter za stroške upravljanja 
kurilnice v objektu Zdravstvenega doma.  
Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 

 
5405 - Razpis za kulturne programe 
Postavka vključuje odhodke za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in 

ustanovam. Sredstva v višini 81.700,00 EUR namenjamo javnemu zavodu Center za kulturo, 
šport in prireditve Izola - OE Kulturni center Izola za sofinanciranje kulturnih programov in 
dejavnosti društev s sedežem v občini Izola, ki se prijavljajo na vsakoletni javni razpis v 
skladu s Pravilnikom javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Pooblastilo 
javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 6/2008 - uradno prečiščeno 
besedilo). Podlaga za financiranje je v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Ur. list RS, št. 77/07 – UPB1).  

V okviru javnega poziva namenjamo sredstva v višini 116.000,00 EUR: 
− Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Izola za 

sofinanciranje sorazmernega deleža programov in projektov na področju 
ljubiteljske kulture;  

− Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper za delovanje potujoče knjižnice, ki bo 
nudila uporabnikom storitve in redno obiskovala kraje, kjer ima postajališča, in 
sicer: Korte, Korte – šola, Malija in Šared; 

− Zavodu za razvijanje filmske kulture Otok iz Ljubljane za realizacijo 
Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema v Izoli;  

− Društvu likovnih umetnikov Insula Izola – za galerijsko dejavnost društva. 
− Kulturno umetniškemu društvu Salsaverde – za galerijsko dejavnost društva.  
Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 

 
5419 – Nagrada Alojza Kocjančiča 
V proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki jih namenjamo za sofinanciranje 

stroškov organizacije podelitve priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2012. Podlaga 
za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča je v Odloku o podeljevanju priznanja z 
nagrado Alojza Kocjančiča (Ur. list RS, št. 41/09) – odlok so sprejele vse tri obalne občine. 
Občina Izola krije 19% stroškov v zvezi z nagrado in organizacijo slavnostne prireditve, 
Občina Piran 21%,  Mestna občina Koper pa 60%.  

V proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za organizacijo in podelitev 
priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2011. Podelitev priznanja z nagrado Alojza 
Kocjančiča za leto 2011 bo padla v prvo trimesečju 2012, organizirala pa jo bo Občina Izola, 
ker je nagrajenca za leto 2011 predlagalo Kulturno umetniško društvo Korte in ker v 
študijskem krožku Beseda Slovenske Istre (nagrajenec) delujejo istrani iz cele obale. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
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5410 Investicijski transferi javnim kulturnim zavodom 
Na proračunski postavki so načrtovana investicijsko transferna sredstva za tehnološko 

nadgradnjo Art kina Odeon Izola, saj smo priča spremembi formatov predvajanja filmov v 
kinodvoranah. Do sedaj je zadostovala projekcijska tehnologija, ki podpira predvajanje filmov 
iz 35 mm filmskega traku, kar pa kmalu ne bo dovolj, saj se delež filmov v distribuciji na 
35mm traku že zmanjšuje. V komercialnih verigah so na prehod že pripravljeni in imajo 
večino svojih dvoran primerno opremljenih z digitalnimi projektorji in serverji. Zaradi cenejše 
distribucije so že nekaj časa prisotni formati z digitalnimi zapisi, ki zagotavljajo kakovostno 
projekcijo. S tehnološko nadgradnjo bomo v Art kinu Odeon zagotovili digitalni projektor s 
serverjem, predvajalnike za DigiBeta kasete, HDcam kasete in Blu-ray ter nadgradili audio 
opremo. V programu opremljanja zagotavljamo tudi sredstva za nakup in montažo 
regulatorjev reflektorjev, obnovo odra in nabavo dodatnih električnih instalacij. V primeru 
objave razpisa Filmskega centra Slovenije za sofinanciranje uvajanja digitalizacije v letu 2012 
predvidevamo pridobitev sorazmernega deleža sredstev za sofinanciranje nakupa opreme v 
višini do 50.000 EUR. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

5430 - Dolgoročni program za kulturo 
V proračunski postavki so načrtovani odhodki za izdelavo dolgoročnega programa za 

kulturo  v občini Izola za obdobje 2012 do 2021 (poglobljene analize anketnih vprašalnikov s 
pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode ter interpretacija rezultatov po posameznih 
vprašanjih in sklopih). 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
 

1804 Podpora posebnim skupinam 
 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
 

5622 – Sofinanciranje veteranskih organizacij 
Na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov 

veteranskih organizacij (Zveza veteranov vojne za Slovenijo idr.), ki so namenjeni ohranjanju 
zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5639 - Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola 
Na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Združenja 

borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola, ki je namenjen ohranjanju 
zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
 

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
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1501 - Italijanska samoupravna narodna skupnost 
Na podlagi ustavne pravice zagotavljamo Italijanski samoupravni narodni skupnosti 

sredstva za delovanje skupnosti, sredstva za delovanje sveta ter za sofinanciranje kulturnih 
programov skupnosti. Na proračunski postavki so načrtovani tudi investicijski transferni 
odhodki za program investicijskega vzdrževanja in opremljanja ISNS na podlagi sprejetih 
dokumentov identifikacije investicijskih projektov (sanacija kamnitih zidov med objektom 
Smrekarjeva št. 61 in 59, prekritje strehe s korci, obnova opleskov v Manziolijevi palači, 
obnova lesenih podov in parketov v Manziolijevi palači in izvedba ločenega sistema 
kanalizacije s priključitvijo na javno omrežje). 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič (tekoči transferi), Miran Žlogar (investicijski 
transferi) 

 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 
 

5614 – Društvo upokojencev Izola 
Na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva 

upokojencev Izola, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju 
prostega časa starejših občank/občanov. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5619  – Društvo upokojencev Jagodje-Dobrava 
Na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa Društva 

upokojencev Jagodje- Dobrava, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu 
preživljanju prostega časa starejših občank/občanov. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5638 – Sofinanciranje društev upokojencev 
Na podlagi javnega razpisa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov 

upokojenskih društev, ki so namenjeni intelektualnemu vzdrževanju sposobnosti starejših 
občank/občanov. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 Programi športa 
 

5501 - Javni zavodi na področju športa 
V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javne zavode in druge 

izvajalce javnih služb, ki vključujejo sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola – OE Center za šport. Podlaga za financiranje je v 50. in 55. 
členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakonu o športu (Ur. 
list RS, št. 22/98 in 15/03), Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB). 
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Stroški dela so načrtovani za 11 zaposlenih v višini 75% (plače, prispevki in davki, 
premije KDPZ, regres za letni dopust, sredstva za prehrano in prevoz na delo in iz dela, 
jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč) in 20 % bruto plače za 3 
trenerje. 

V okviru proračunske postavke namenjamo sredstva za poslovni najem športnih 
objektov, naprav in igrišč, in sicer za: 

− športni objekt pomožnih nogometnih igrišč z umetno travo z namakalnim 
sistemom in umetno razsvetljavo ob mestnem stadionu v Izoli, 

− rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega večnamenskega igrišča v Jagodju v 
športni objekt in otroško igrišče. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 

5502 - Dejavnost društev 
Dejavnost društev zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod, ki so namenjeni 

športnim društvom in drugim izvajalcem letnega programa športa v Izoli in bodo dodeljeni 
izvajalcem športa na podlagi javnega razpisa (pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a 
členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« - 
Uradne objave Občine Izola, št. 6/2008 - uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 
Pravilnikom o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Pogoji, merila in 
normativi za vrednotenje športnih programov so obvezna priloga k pravilniku), ki ga je v letu 
2002 sprejel Občinski svet. Sredstva za športna društva so povečana za 13 % v primerjavi z 
letom 2011. 

Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu in Pravilniku o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS. 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 

5506 – Investicijski transferi javnim zavodom 
Sredstva za investicijske transfere in odhodke v skupni višini 117.500 EUR namenjamo 

v proračunu za leto 2012 Javnemu zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola - OE 
Center za šport, za naslednje namene:  

− za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v skladu s programom 
investicijskega vzdrževanja v športni dvorani v Kraški ulici, večnamenski 
telovadnici v Livadah, telovadnici v Arrigoniju na mestnem stadionu v Izoli in 
stadionu na Maliji ter drugih objektih. 

− za nakup najnujnejše športne in druge opreme za izvajanje letnega programa športa 
na podlagi programa opremljanja - nakup čolnov za vodne športe, za finančni 
leasing za nakup dveh transportnih vozil ter za nakup nujno potrebne računalniške 
opreme (skupaj 38.000 EUR) in 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

5512 – Investicije v športne objekte 
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvedbo naslednjih projektov: 
− legalizacije oz. pridobitev uporabnega dovoljenja za vzhodni del objekta mestnega 

stadiona v Izoli (skupaj 24.000 EUR) 
− izdelavo projektne dokumentacije za nadzidavo prizidka ob športni dvorani v 

Kraški ulici in gasilskem domu v Izoli ter izgradnjo telovadnih prostorov (skupaj 
16.000 EUR) ter  

− za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev območja stadiona na Maliji 
(skupaj 10.000 EUR).  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 



 

 36

 
5513 – LPŠ druge dejavnosti 
Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod, ki so 

namenjeni realizaciji letnega programa športa – druge dejavnosti, in sicer za šolski šport 
(program Ringaraja – vrtec, občinska in področna tekmovanja – osnovne in srednje šole), 
športne aktivnosti študentov (izpeljava programa športnih aktivnosti študentov v času julij – 
avgust z zaključno športno prireditvijo), športne prireditve (srečanje generacij, Martinov tek, 
druge športne prireditve), podelitev priznanj najboljšim športnikom in strokovnim delavcem v 
športnih društvih in izobraževanje strokovnega kadra v društvih. Podlaga za financiranje je v 
Zakonu o športu in Letnem programu športa občine.   

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5514 - Podpora udeležbe na Olimpijskih igrah 
Na proračunski postavki so načrtovani investicijski transferni odhodki v višini 20.000 

EUR, ki jih namenjamo za sofinanciranje nakupa vrhunske športne opreme izolskim 
olimpijcem, ki bodo nastopili na letnih Olimpijskih igrah v Londonu 2012.   

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5515 – Rekreacijski park Livade 
Proračunska postavka obsega investicijske odhodke za izdelavo investicijske 

dokumentacije ter izgradnjo rekreacijskih površin v območju ob večnamenski telovadnici v 
Livadah. Na območju vzhodno od telovadnice se predvidoma uredi park ki bi zagotavljal 
zeleno bariero med šolskim in stanovanjskim kompleksom. Obenem bi nudil tudi možnost 
uporabe obema območjema in širše. Večnamenski rekreacijski park bi bil zasnovan tako da bi 
obsegal različne  vadbene in rekreacijske elemente: trim progo, skok v daljino, različne 
vadbene postaje z elementi za specifične ali kombinirane vaje, plezala, plezalne mreže, 
peskovnike… Kot zeleno območje se ga istočasno izkoristi tudi kot prostor za počitek in 
druženje: opremi se s klopmi, pitniki, ležalnimi ploščadmi,…Površine se parkovno zazeleni, 
kar poleg vizualnega učinka zagotavlja tudi primeren prostor za sprostitev, obenem pa način 
ozelenitve zagotavlja tudi klimatsko ugodnejše okolje zlasti v poletnem času. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5516 – Otroško igrišče Livade 
Proračunska postavka obsega investicijske odhodke za izdelavo investicijske 

dokumentacije ter izgradnjo otroškega igrišča v Livadah (ob samopostrežni trgovini Hofer). 
Na območju zahodno od trgovine Hofer se na prosti neurejeni zelenici predvidoma uredi 

otroško igrišče. Igrišče, ki jih v okolišu drastično primanjkuje, bi bilo namenjeno otrokom 
različnih starostnih obdobij. Zaradi bližine obstoječih stanovanjskih objektov in dostopnih 
cest, bi igrišče bilo predvidoma ograjeno in zaklenjeno v nočnem času. Igrišče bi bilo v 
osnovi osvetljena, primerno tlakovana površina namenjena več športnim dejavnostim znotraj 
omejenega tlorisnega gabarita. Površine bi se lahko koristilo tako za dejavnost nogometa, 
odbojke, košarke, badmintona, vključujoč plezalne stene ali plezalne mreže…vendar vselej 
zunaj tehničnih normativov za posamezno športno dejavnost. 

Kot zeleno območje se širši prostor lahko v naslednji fazi istočasno izkoristi tudi kot 
prostor za počitek in druženje: opremi se s klopmi, mizami, pitniki, ležalnimi ploščadmi,… 
Površine se parkovno zazeleni, kar poleg vizualnega učinka zagotavlja tudi primeren prostor 
za sprostitev, obenem pa način ozelenitve zagotavlja tudi klimatsko ugodneje okolje zlasti v 
poletnem času. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
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5517 - Dolgoročni program za šport 
V proračunski postavki so načrtovani odhodki za izdelavo dolgoročnega programa 

razvoja športa v občini Izola za obdobje 2012 do 2021 (poglobljene analize anketnih 
vprašalnikov s pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode ter interpretacija rezultatov po 
posameznih vprašanjih in sklopih). 

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 

18059002 Programi za mladino 
 
5616 – Društvo prijateljev mladine Izola 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Zakona o društvih, 53. 

člena Zakona o javnih financah in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS je Občinski svet Občine Izola sprejel sklep št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008, s katerim 
je v 2. točki določil, da se z društvi s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega 
organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklene neposredna pogodba za 
sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov. 

Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov so 
predloženi programi ali projekti; društva lahko prejmejo za sofinanciranje dejavnosti, 
programov ali projektov, ki so v interesu občine Izola, sredstva iz občinskega proračuna 
največ v višini do 70% programa ali projekta. Društvu prijateljev mladine Izola se tako 
zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih programov: Zabava na ulici, Mladinski klub 
»ZVEZDE«, »Zvezdice«, Programi ZPMS, Socialno – pedagoška pomoč, Kakovostno 
preživljanje prostega časa, Igralnica za malčke in Šola na počitnicah.  

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5804 - Razpis za mladinske programe 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnem interesu v 

mladinskem sektorju bomo preko javnega razpisa sofinancirali programe mladinskih 
neprofitnih organizacij, in sicer programe z naslednjimi vsebinami: neformalne oblike 
izobraževanja in usposabljanja mladih, posredno ali neposredno zmanjševanje nasilja med 
mladimi, promocijo prostovoljnega dela za mlade in med mladimi z namenom soustvarjanja 
civilne družbe, mladinske iniciative, osveščanje in sprejemanje drugačnosti med ljudmi, 
strokovno in enostavno dostopno pomoč in zagovorništvo mladim, avtonomne interesne 
dejavnosti, mednarodno sodelovanje med mladimi itd..  

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5808 – Mladinski svet Izola 
Sredstva so v skladu s 7. členom Zakona o mladinskih svetih in Dogovorom o 

sodelovanju in medsebojnih odnosih med Občino Izola in Mladinskim svetom Izola, 
sklenjenem dne 26.11.2008, namenjena za redno delovanje Mladinskega sveta Izola (za 
materialne stroške dejavnosti mladinskega sveta, za stroške tekočega vzdrževanja poslovnih 
prostorov, v katerih se opravlja redno dejavnost mladinskega sveta, za nabavo pohištvene in 
tehnične opreme za izvajanje redne dejavnosti, za stroške dela redne dejavnosti preko 
študentskega servisa največ do višine ene povprečne mesečne bruto plače v RS.  

Obrazložitev pripravil-a: Berta Babič 
 
5812 – Sofinanciranje programov za otroke 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi bomo preko javnega razpisa 

sofinancirali preventivne programe za otroke, ki so namenjeni dvigu kakovosti življenja in 
kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok, zadovoljevanju interesov otrok, spodbujanju 
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in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela, neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja, dejavnostim med šolskimi počitnicami, posamičnim dejavnostim, ki se 
vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte itd.. V letu 2011 smo pričeli izvajati projekt 
Varne točke. V proračunski postavki so bila zajeta sredstva v višini 2.000 EUR. Osnovni cilj 
programa je v mestu ustvariti večje ozračje za otroke in mladostnike. Z varnimi točkami 
otrokom in mladostnikom omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo 
in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali. Cilj varne točke je, da blaži otrokovo 
trenutno stisko in ga napoti na druge organizacije, kjer lahko išče in dobi strokovno pomoč. 
Varna točka nudi otrokom in mladostnikom psihološko oporo npr. na poti iz šole. Namen 
varnih točk je tudi okrepiti povezave med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost v 
mestu. Ker je bil projekt Varne točke dobro sprejet s projektom nadaljujemo tudi v letu 2012. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 Vrtci 

 
5306 – Investicijski transferi v vrtce 
Na proračunski postavki so načrtovana proračunska sredstva, ki jih namenjamo izolskim 

vrtcem za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2012.   
Vrtcu Mavrica tako zagotavljamo proračunska sredstva za nakup plinskega kotla in 

pralnega stroja ter sanacijo kotlarne in stavbnega pohištva.  
Narodnostnemu Vrtcu L'Aquilone namenjamo sredstva za nakup didaktičnih sredstev, 

najnujnejše kuhinjske in pohištvene opreme ter za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva 
na izpostavljenih delih objekta.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5308 - Vrtec Mavrica 
Postavka drugi transferi posameznikom predstavlja sredstva za sofinanciranje 

programov predšolske vzgoje, ki jih je občina kot ustanoviteljica JVIZ dolžna financirati na 
podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in ustanovitvenega akta. V postavki so zajeti stroški za 
vzgojo, varstvo ter prehrano otrok v 27-tih oddelkih Vrtca Mavrica Izola. V šolskem letu 
2011/2012 bomo odprli en nov oddelek otrok prvega starostnega obdobja v prenovljenem  
hišniškem stanovanju (pri enoti Školjka).  

 
Po podatkih za šolsko leto 2011/2012  je bilo v vrtec Mavrica Izola vključenih 494 

otrok, od tega je vključenih 34 otrok iz drugih občin. Skupno število otrok se med letom 
nekoliko spreminja in se običajno povišuje od meseca februarja dalje.  

 
Vrtec Mavrica Izola 
 I. starostno obdobje II. starostno obdobje Skupaj 
 št.oddelkov št. otrok št.oddelkov št. otrok št.oddelkov št. otrok 
Enota Školjka 7 98 9 194 16 292 
Enota Livade 2 28 5  103 7 131 
Enota Livade 2 1 14 1 19 2 33 
Dislocirana enota 
Korte 

1 (k) 19 1 (k) 19 2 (k) 38 

Skupaj 11 159 15 335 27 494 
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1 bolnišnični oddelek 
*(k): Kombiniran oddelek  
 

Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov predšolske vzgoje, ki jih v 
skladu z 2. odstavkom 16. člena Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Mavrica Izola določa 
župan. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03 in 120/05) so cene programov predšolske vzgoje 
sestavljene iz stroškov za vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Pri izračunu so upoštevani 
naslednji stroški:  

− stroški dela: 80 zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šol.l. 
2011/2012 na podlagi predpisanih kadrovskih normativov (ti vključujejo bruto 
plače zaposlenih, prispevke in davke na bruto plače in druge stroške dela, ki 
pripadajo delavcem po predpisih o delovno pravnih razmerjih, kot so regres za 
letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza 
na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne 
pomoči); 

− stroški materiala in storitev, ki se delijo na funkcionalne stroške objektov 
(ogrevanje – kurjava, dimnikarske storitve, elektrika, plin, voda, komunalne 
storitve, čiščenje prostorov, zavarovalne premije …), funkcionalne stroške 
osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno 
izpopolnjevanje, pisarniško poslovanje, drobni inventar …) in druge specifične 
namenske stroške ter 

− stroški živil za otroke. 
Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), števila 

organizacijskih enot na različnih lokacijah (3 organizacijske enote ter dislocirana enota v 
Kortah), bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Izola, normativnega števila delavcev z 
upoštevanjem programskih in organizacijskih specifik, vpliva tudi ekonomska oziroma 
dohodkovna moč staršev.  

Prispevke staršev je težko natančno oceniti, ker bo višina plačila prispevkov staršev za 
2012 znana leto  po izdaji odločb o višini plačil staršev, ki jih bo v skladu z novim Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdal pristojni Center za socialno delo Izola. 

V proračunski postavki drugi transferi posameznikom smo, tako kot v lanskem letu 
predvideli dodatna sredstva za kritje razlike v ceni programa za otroke tistih staršev, katerim 
se na podlagi sklepa Občinskega sveta (Uradne objave občine Izola, št. 1 in 6/2007) pri 
določitvi plačila za programe v vrtcu upoštevajo vplačane anuitete najetega stanovanjskega 
kredita ali višine najemnine stanovanja tako, da se odštejejo od skupnih družinskih dohodkov.  

Postavka tekoči transferi v javne zavode zagotavlja sredstva za posamezne specifike, ki 
niso v ceni programov in jih občina kot ustanoviteljica JVIZ zagotavlja na podlagi 28. a člena 
Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer za:  

− nadstandardno zaposlene v Vrtcu Mavrica Izola v skladu s potrjeno sistemizacijo 
delovnih mest za šolsko leto 2011/2012 na podlagi sklepa župana (0,1 hišnik-
vzdrževalec, 1 spremljevalec otroka s posebnimi potrebami ter 0,05 organizatorja 
prehrane in 0,05 organizatorja ZHR); 

− nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela 
delavcev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; 

− 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.3.2011 dalje); 
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− stroške revizije, ki jih je potrebno zagotoviti za notranjo revizijo poslovanja v 
skladu s predpisi najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let; 

− stroške fizičnega in tehničnega varovanja vrtcev;  
− dodatni program (Ciciolimpiada); 
− delo sindikalnega zaupnika (na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS);  
− sodne stroške v zvezi z izterjavo terjatev (sodne takse in sodni stroški); 
− za predšolski vzgojni program, ki se izvaja v Splošni bolnišnici Izola na podlagi 

vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med tremi 
obalnimi občinami, Splošno bolnišnico Izola in Vrtcem Mavrica Izola kot 
izvajalcem programa, ki poteka v enem oddelku za otroke od 1-6 let starosti 
(občina Izola prispeva delež za otroke iz občine Izola, delež sredstev za plačo 
vzgojiteljice, prejemke, davke in prispevke (50%) od 1.01.2005 prispeva državni 
proračun); 

− v skladu s sklepom Občinskega sveta, št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005 o 
oprostitvi plačila vrtca staršev s stalnim prebivališčem v občini Izola s tremi ali 
več otroki, se v šolskem letu 2011/2012 zagotavlja sredstva za oprostitev plačila 
vrtca staršev za tretjega otroka.  

Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje 
 

5310 - Vrtec L'Aquilone 
Postavka drugi transferi posameznikom predstavlja sredstva za sofinanciranje 

programov predšolske vzgoje. Vrtec je financiran na podlagi sprejete cene programov. Cene 
programov so sestavljene iz stroškov za vzgojo, varstvo in prehrano otrok v 7-ih oddelkih 
Vrtca L'Aquilone, ki deluje kot enota v okviru javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Scuola Elementare - Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola – Izola.  

Po podatkih za šolsko leto 2011/2012  je bilo v vrtec vključenih 128 otrok. Število otrok 
se med letom spreminja in se običajno povišuje od meseca februarja dalje.  

 
SE-OŠ »Dante Alighieri« Isola - Izola 

 I. starostno 
obdobje 

II. starostno 
obdobje 

Skupaj Skupaj 

Vrtec število 
odd. 

število 
otrok 

število 
odd. 

število 
otrok 

število 
odd. 

število 
otrok 

L'Aquilone 3 42 3 67 6 109 
Kombiniran oddelek 1 19 / / 1 19 
Skupaj  4 61 3 67 7 128 
 

Višji obseg sredstev je načrtovan zaradi zagotovitve pedagoškega vodenja v vrtcu, ki 
deluje v sestavi osnovne šole, v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V vrtcu L'Aquilone je na podlagi potrjene 
sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2011/12 zaposlenih 22 delavcev. 

V proračunski postavki drugi transferi posameznikom smo, tako kot v lanskem letu 
predvideli dodatna sredstva za kritje razlike v ceni programa za otroke tistih staršev, katerim 
se na podlagi sklepa Občinskega sveta (Uradne objave občine Izola, št. 1 in 6/2007) pri  
določitvi plačila za vrtec upoštevajo vplačane anuitete najetega stanovanjskega kredita ali 
višine najemnine stanovanja tako, da se odštejejo od skupnih družinskih dohodkov. 

Na postavki tekoči transferi v javne zavode so zagotavlja sredstva za posamezne 
specifike, ki niso v ceni programov in jih občina kot ustanoviteljica JVIZ zagotavlja na 
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podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje 
in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer za:  

− 50%-no plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.3.2011 dalje); 

− v skladu s sklepom Občinskega sveta št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005 o 
oprostitvi plačila vrtca staršev s stalnim prebivališčem v občini Izola s tremi in več 
otroki, se v šolskem letu 2011/2012 zagotavlja sredstva za oprostitev plačila vrtca 
staršev za tretjega otroka;  

− za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti 
dela delavcev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. 

Višje stroške delovanja narodnostnega vrtca (dodatek za jezik, sredstva za izobraževanje 
delavcev, ki presegajo višino sredstev v slovenskih oddelkih ter pokrivanje razlike v 
materialnih stroških zaradi odstopanja od najmanjšega števila otrok v oddelkih) sofinancira 
Ministrstvo za šolstvo in šport.  

Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje 
 
5312 - Vrtci v drugih občinah 
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in 2. člena Pravilnika o plačilih staršev za 

programe v vrtcih je občina dolžna zagotavljati razliko sredstev med ceno programov 
predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev za otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju stalno prebivališče, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen.  

V vrtcih v drugih občinah je po podatkih za šolsko leto 2011/2012 vključenih 84 otrok s 
stalnim bivališčem v naši občini, in sicer: v vrtcih v Mestni občini Koper 38 otrok ter 4 otroci 
v zasebnem vrtcu, v občini Piran 36, v Sežani 4, v Ajdovščini 1 otrok ter 1 otrok v Ljubljani.     
Občina krije tudi 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka 
v koledarskem letu (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.3.2011 dalje).  

V skladu s sklepom Občinskega sveta 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005, da se starše s 
stalnim prebivališčem v občini Izola, ki imajo v družinski skupnosti tri in več predšolskih, 
šoloobveznih otrok in otrok, ki so jih po zakonu dolžni preživljati, od katerih eden ali več 
otrok obiskuje vrtec, oprosti plačila za program vrtca (v primeru treh otrok za enega otroka, v 
primeru štirih za dva otroka in v primeru, da ima družina pet ali več otrok, so le-ti v celoti 
oproščeni plačila vrtca), se v šolskem letu 2011/12 zagotavlja sredstva za oprostitev plačila 
vrtca staršev za tretjega otroka.  

Število otrok se med letom spreminja in se običajno povišuje od meseca februarja dalje.  
Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje 

 
5313 CKSG Portorož – specialni pedagog v vrtcih in razvojni oddelek 
Na podlagi 8. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter v skladu s 10. členom Zakona o 

usmerjenosti otrok s posebnimi potrebami občina Izola zagotavlja sredstva za izvajanje 
programa - dodatna individualna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki ga 
izvaja specialni pedagog CKSG Portorož za dva otroka v izolskih vrtcih v obsegu 5 ur 
tedensko. 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programa razvojnega 
oddelka predšolske vzgoje, ki so ga v lanskem letu odprli v okviru Vrtca Semedela Koper, 
izvaja pa se v CKSG Portorož. Od 1.9.2011 dalje sta v program vključena dva otroka s 
posebnimi potrebami iz občine Izola. V skladu s pogodbo o sofinanciranju razvojnega 
oddelka za šolsko leto 2011/2012, ki smo jo podpisali z Mestno občino Koper in Občino 



 

 42

Piran, bomo za otroka po predlagani ekonomski ceni za razvojni oddelek, ki znaša 977,70 
EUR mesečno  zagotavljali: 

1. razliko med mesečno vrednostjo programa (ekonomska cena) in plačilom staršev (ki je 
določeno na podlagi odločbe o znižanem plačilu vrtca in uvrstitvi staršev v plačilni 
razred); 

2. strošek v zvezi z izvajanjem programa, ki nastane kot razlika med dejanskim številom 
otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (zakonski normativ je 6 otrok v 
razvojnem oddelku), v odstotku deleža glede na število prebivalcev v posamezni 
občini, in znaša: 

− Mestna občina Koper-delež prebivalcev: 61% kar znaša 573,34 EUR mesečno, 
− Občina Izola-delež prebivalcev: 18% kar znaša 169,18 EUR mesečno in 
− Občina Piran-delež prebivalcev: 21% kar znaša 197,18 EUR mesečno. 
Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje 

 
5317 Vrtec Mavrica – investicije 
Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke za izvedbo spremembe 
namembnosti z rekonstrukcijo hišniškega stanovanja v igralnico Vrtca Mavrica v enoti 
Školjka. Projektna dokumentacija in pridobljena upravna dovoljenja za gradnjo bodo 
omogočala fazno izgradnjo dodatnih igralnic v nadzidani etaži +1. Obravnavani projekt 
posega v objekt prizidka hišniškega stanovanja k vrtcu. Višinski gabariti obstoječega objekta 
obsegajo etaže –K+P. Tlorisni gabarit znaša cca 80 m2 zazidane površine. Prizidek obsega 
etažo kleti in visokega pritličja. V pritličju je stanovanjska enota, v etaži kleti pa shramba in 
garaža. V etažo kleti se ne posega. Obravnavani poseg obsega spremembo namembnosti iz 
stanovanja velikosti cca 80 m2 v dejavnost vrtca. Obenem poseg obsega tudi nadzidavo v 
pritličju obravnavanih površin in sicer za etažo nadstropja. Nadzidava posega delno tudi v 
manjši del obstoječega objekta vrtca in sicer cca 20 m2. V pritličju bodo predvidoma prostori 
za prvo starostno obdobje: igralnica, garderoba s prostorom za previjanje in sanitarije. K 
objektu se bo dozidalo zunanje zaprto stopnišče z vetrolovom. Vodilo bo v prostore 
nadstropja namenjene igralnici za drugo starostno obdobje ki bodo obsegali: igralnico, 
sanitarije, shrambo. Preko shrambe se bo izvajala dostava hrane v nadstropje in sicer preko 
dvigala nameščenega znotraj obstoječega objekta vrtca. Vetrolov se nameni  vozičkom. V 
prostoru prej namenjenemu hrambi vozičkov se uredi garderoba za igralnico v nadstropju. 
Nadstrešek nad obstoječim vhodom se podaljša do drugega kraka obstoječega objekta s čimer 
pridobimo zunanje pokrite površine namenjene lažjemu dostopu v objekt in manipulaciji 
gospodarskega dvorišča. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
 

5316 Subvencioniranje varstva otrok 
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe 

predšolske vzgoje v vrtcih (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2010) bo občina Izola za 
subvencije za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2011, in so uvrščeni na čakalni 
seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2011/2012, namenila 30.000 EUR.    

Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje 
 
 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
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19039001 Osnovno šolstvo 
 
Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovno šolstvo: 
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 

36/08), 
− ustanovitveni akti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. osnovnih šol, 
− Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni 

list RS, št. 57/2007), 
− zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,  
− Sklep župana o vrstah programov in oblikovanju cen za različne programe v 

okviru javne službe in izven opravljanja javne službe za vzgojno izobraževalne 
zavode, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje (št. 600-27/2006 z dne 8.12.2006 
in dne 16.7.2008). 

 
5209 - Investicijski transferi osnovnim šolam 
Izolskim osnovnim šolam namenjamo investicijska transferna sredstva za izvedbo 

programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja v proračunskem letu 2012.  
Osnovni šoli Dante Alighieri namenjamo sredstva v skupni višini 14.300 EUR za nakup 

opreme (didaktična in avdiovizualna sredstva, klimatske naprave, oprema učilnic in 
zamenjava stavbnega pohištva). 

Osnovni šoli Livade namenjamo sredstva v skupni višini 27.000 EUR za naslednje 
namene: 15.000 EUR za nakup opreme (audio-vizualna sredstva, oprema v telovadnici in 
razdelilni kuhinji ter zamenjava dotrajane sanitarne opreme) in 12.000 EUR za investicijsko 
vzdrževanje (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na izpostavljenih delih objekta, talnih 
oblog in nekatera najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela).   

Osnovni šoli Vojke Šmuc oz. Podružnični šoli v Kortah namenjamo sredstva v skupni 
višini 117.100 EUR, za naslednje namene: 46.500 EUR za nakup opreme (športne opreme 
telovadnic, opreme učilnic, učil, …) in 70.600 EUR za najnujnejše investicijsko vzdrževanje 
(zamenjava dotrajanih lesenih oken, vrat ter drugega stavbnega pohištva, zamenjavo svetil, 
talnih oblog in najnujnejšega pohištva oz. opreme, nakup klimatskih naprav, … in druga 
najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela)  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5213 - CKSG Portorož 
Centru za korekcijo sluha in govora Portorož se zagotavljajo sredstva za nadstandardni 

program logopedske dejavnosti (0,5 logopeda) kot dopolnilnega programa v obliki 
preventivne in svetovanja na šolah.  

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5224 - OŠ Vojke Šmuc 
Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za 

uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje 
premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za varovanje šole, stroške revizije). V 
proračunski postavki so namenjeni odhodki za sofinanciranje plavalnega tečaja. Na podlagi 
vloge delovnega načrta bo  občina sofinancirala delež sredstev za prevozne stroške učencev v 
okviru programa  plavalnega tečaja za učence 2-ih in 3-ih razredov osnovne šole Vojka Šmuc. 
Zaradi ohranitve 3. razreda v Podružnični šoli Korte se v šolskem letu 2011/2012 zagotovijo 
sredstva za sofinanciranje 0,58 % deleža učitelja. Osnovni šoli Vojka Šmuc se v šolskem letu 
2011/2012 zagotovijo sredstva za sofinanciranje dveh učiteljev podaljšanega bivanja. Občina 
Izola bo namenila sredstva za sofinanciranje spremljevalca v šolskem letu 2011/2012, skladno 
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z individualiziranim načrtom, ki sofinancira sorazmerni delež tudi ministrstvo za šolstvo in 
šport. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5225 - OŠ Livade 
Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za 

uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje 
premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole). Poleg tega se v skladu s pogodbo o 
delitvi stroškov uporabe večnamenske telovadnice v Livadah in ogrevanja šolske stavbe 
zagotavlja šoli sorazmeren del stroškov za refundacijo stroškov uporabe prostora in opreme 
(ogrevanje 62%, voda in elektrika 37% in čiščenje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter 
premoženjsko zavarovanje objekta 39%) Centru za kulturo, šport in prireditve Izola, ki 
upravlja z objektom. Na podlagi delovnega načrta osnovne šole bo občina  sofinancirala delež 
sredstev za prevozne stroške učencev v okviru programa  plavalnega tečaja za učence 3-ih 
razredov osnovne šole Livade. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5226 - OŠ Dante Alighieri 
Šoli se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za 

uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje 
premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole in stroške revizije).   

 Na podlagi  delovnega načrta bo  občina sofinancirala delež sredstev za prevozne 
stroške učencev v okviru programa  plavalnega tečaja za učence 3-ih razredov osnovne šole 
Dante Alighieri. Občina Izola bo zagotovila sredstva za sofinanciranje spremljevalca za 
pomoč otrokom z motnjami vedenja za šolsko leto 2011/2012, skladno  z individualiziranim 
načrtom, ki sofinancira v sorazmernem deležu tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5227 - Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan 
Za program osnovne šole s prilagojenim programom se v skladu z normativi in standardi 

zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, 
komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje…). Na podlagi vloge Centra za korekcijo 
sluha in govora Portorož se zagotovijo sredstva za sofinanciranje  Terapijo s pomočjo konja 
za otroke s posebnimi potrebami. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5229 - OŠ Vojke Šmuc - specifike 
Zaradi ohranitve 3. razreda v Podružnični šoli Korte se v šolskem letu 2011/2012, v 

skladu z zakonodajo, zagotovijo sredstva za sofinanciranje 0,58 % deleža učitelja. Osnovni 
šoli Vojka Šmuc se v šolskem letu 2011/2012 zagotovijo sredstva za sofinanciranje dveh 
učiteljev podaljšanega bivanja. Občina Izola bo namenila sredstva za sofinanciranje 
spremljevalca v šolskem letu 2011/2012, skladno z individualiziranim načrtom, ki ga 
sofinancira v sorazmernem delež tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5230 OŠ Dante Alighieri  – investicije 
Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke (nadzidava sedanje terase) ter ustrezno notranjo 
rekonstrukcijo za ureditev igralnic za potrebe vrtca. Za izvedbo investicije bosta Občina Izola 
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in Italijanska samoupravna narodna skupnost predvidoma pridobili dodatna sredstva iz 
različnih virov (MŠŠ RS - sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti, Unija Italijanov, 
EKO-sklad RS). Obravnavani poseg obsega nadzidavo obstoječe terase v 2 nadstropju 
objekta. Predvideni poseg predvideva nadzidavo celotne terase v izmeri cca 230m2 v etaži 2. 
nadstropja na JZ strani objekta. S posegom se pridobi 4 nove učilnice dostopne preko 
obstoječega hodnika. Vse novo pridobljene površine bodo namenjene učencem tretjega triletja 
in sicer za potrebe izvajanja nivojskega pouka v manjših skupinah.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5231 OŠ Vojke Šmuc  – investicije 
Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke v prizidku k prvi stavbi na notranjem delu 
šolskega kompleksa. Obravnavani projekt obsega poseg dozidave k obstoječemu južnemu 
traktu objekta osnovne šole in sicer v  etaži pritličja in 1. nadstropja. Predvideni poseg 
predvideva dozidavo v izmeri cca 230m2 v etažah pritličja in nadstropja na SZ strani južnega 
trakta objekta. Vse novo pridobljene površine bodo namenjene učencem prvega triletja. 
Pritličje: Novi prostori bodo za učence prvih razredov in sicer: dve matični učilnici s 
pripadajočimi terasami, sanitarije za deklice (sanitarije za dečke so organizirane v etaži 
znotraj obstoječega objekta), kabinet in skupni prostor. Garderobe za nove potrebe so 
organizirane na hodniku. Nadstropje: Novi prostori bodo za učence tretjih razredov in sicer: 
dve matični učilnici, sanitarije za dečke (sanitarije za dečke so organizirane v etaži znotraj 
obstoječega objekta), kabinet in skupni prostor. Garderobe za nove potrebe so organizirane na 
hodniku. Dostop do dozidanih prostorov ostaja obstoječ – skozi vhod za prvo triletje na 
vzhodnem robu južnega trakta. Jugozahodna fasada obstoječega objekta se sanira in skupaj s 
fasado dozidanega objekta  opremi s plezali (plezalna stena, plezalna mreža). 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5230 OŠ Livade – investicije 
Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske dokumentacije za izdelavo idejne zasnove dokončne ureditve ožjega in širšega 
območja ob Osnovni šoli Livade. Projektna IDZ dokumentacija bo predvidoma obravnavala 
širše območje šolskega kompleksa. Predmet projektne dokumentacije je analiza potreb in 
idejna zasnova umestitve zunanjih športnih in rekreacijskih površin namenjenih potrebam 
osnovne šole. Oblikovanje območja bi obsegalo tudi zasnovo zunanje ureditve z 
upoštevanjem različnih sklopov zelenih območij: učni vrt, dišavni vrt, vodne površine, senčni 
prostor, parkovne površine… 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
 
Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovnega glasbenega izobraževanja: 
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 

36/08) 
− odlok o ustanovitvi glasbene šole 
 
5215 - Glasbena šola 
Glasbeni šoli Koper – Podružnica Izola se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo 

sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne 
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storitve, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje) in sredstva za nadomestila stroškov delavcem 
v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano, prevoz ter izobraževanje delavcev).  

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5220 – Investicije v glasbene šole 
Glasbeni šoli v Izoli namenjamo v letu 2012 sredstva za sofinanciranje nakupa 

najnujnejših glasbenih inštrumentov. 
Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

1905 Drugi izobraževalni programi 
 
19059001 Izobraževanje odraslih 
 

Zakonske in druge pravne podlage podprograma izobraževanja odraslih: 
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 

36/08), 
− Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 69/2006). 

 
5217 - Ljudska univerza 
Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov 

izobraževanja odraslih, s katerim omogoča odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega 
izobraževanja, dokončanje osnovne šole. Učenci iz občine Izola so vključeni v oddelke 
programa izobraževanja odraslih v Kopru. Ljudski univerzi zagotavljamo sorazmeren del 
sredstev za  uporabo prostora in opreme (stroške ogrevanja, elektrike, vode, komunalne 
storitve, čistila). 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
1906 Pomoči šolajočim 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
 

5206 - Regresiranje prevozov učencev 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja sredstva za: 
− prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od 

osnovne šole;  
− za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu, ne glede na oddaljenost 

njihovega prebivališča od osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo.  

 
Program vključuje tudi prevoze in spremstvo otrok s posebnimi potrebami, za katere se 

sredstva zagotavljajo direktno organizatorju šolskih prevozov za prevoze z avtobusom ali 
kombijem, oz. direktno njihovim staršem, kadar organiziran prevoz ni možen. 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
5219 - Sofinanciranje šole v naravi 
Na podlagi 10. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi občina zagotavlja delež 

sredstev za prevozne stroške učencev v okviru programa zimske šole v naravi za učence 5-ih 
razredov izolskih osnovnih šol in Centra za korekcijo sluha in govora Portorož 

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
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19069003 Štipendije 
 

5611 - Štipendijski sklad 
V skladu s Pravilnikom o štipendiranju v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 

15/05 in 16/06), se preko javnega razpisa izvaja štipendiranje na dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programih doma ali v tujini za študente od drugega letnika dalje, ki 
kljub uspešnemu študiju niso uspeli pridobiti druge štipendije. Sredstva se zagotavljajo za 18 
štipendistov, v odvisnosti od tega ali študirajo doma oz. v tujini.  

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 

5643 – Štipendijski sklad UP 
Na podlagi pogodbe z Univerzo na Primorskem o vlaganju namenskih sredstev v 

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, ki temelji na partnerstvu med Univerzo na 
Primorskem, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem  in gospodarstvom, bo občina 
zagotovila sredstva za 1 štipendijo namenjeno nagrajevanju in spodbujanju najboljših 
študentov Univerze na Primorskem.  

Obrazložitev pripravil-a: Klara Giassi 
 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
 
 
2002 Varstvo otrok in družine 
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 
 

5632 – Darilo novorojencem 
Na podlagi 3. odstavka 9. člena Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem 

ob rojstvu otroka v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007) je Župan sprejel 
Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola, ki 
znaša za proračunsko leto 2012 250 EUR neto. V ta namen so v proračunu načrtovana 
sredstva za ocenjeno število novorojencev v letu 2012. 

 
20049001 Centri za socialno delo 
 

5601 - Izvajanje programov socialne pomoči 
Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih 

pomoči, ki jih v skladu s Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog 
občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva, na 
podlagi pogodbe vodi Center za socialno delo Izola.  

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), Pravilnik o denarnih 
socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih 
služb na področju socialnega varstva  (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 
15.10.2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5629 – Rejniške družine 
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Program novoletne prireditve z obdaritvijo rejniških družin iz občine Izola, ki jo 
organizira Center za socialno delo Izola, v letu 2012 ne sofinanciramo. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
 

5615 – Društvo invalidov Izola 
Društvu invalidov Izola zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa, ki je 

namenjen socialno-zdravstveni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa 
invalidov. Del sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje praznovanja 30. obletnice 
delovanja društva. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), 99. člen Zakona o 
socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-
popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS), Sklep Občinskega sveta Občine 
Izola št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008 o neposrednem sofinanciranju 70 % deleža 
dejavnosti, programov ali projektov društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo 
pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5633 - Družinski pomočnik 
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu, se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za 

financiranje pravice družinskega pomočnika/pomočnice. Pravico do izbire družinskega 
pomočnika/pomočnice ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko 
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 
(invalidna oseba). Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika/pomočnice izda 
center za socialno delo. Finančne obveznosti oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega 
pomočnika/pomočnice so izenačene s finančnimi obveznosti uporabnikov storitve pomoči 
družini na domu. Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje plače s prispevki za 
družinskega pomočnika/pomočnico. V skladu  z novelo Zakona o usklajevanju socialnih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
85/2010) se z 31. decembrom 2011 povečuje višina delnega izplačila za izgubljeni dohodek 
za družinskega pomočnika za 5,6 odstotkov. Na proračunski postavki so planirana sredstva za 
dosedanje število 4-ih družinskih pomočnikov. 

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5636 – Oskrbnine invalidov  
Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim 

občankam/občanom občine Izola v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s 
svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz 
proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. 
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o 
oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 
Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in  socialne zadeve. 
Obseg sredstev je planiran po podatkih o obsegu (do)plačil iz proračuna občine po podatkih 
za mesec oktober 2011. 
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Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
 

20049003 Socialno varstvo starih 
 

5612 - Socialno varstvene pravice starih 
Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške 

storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim 
občankam/občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne 
cene oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve 
institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle 
oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in  socialne zadeve. Obseg 
sredstev je planiran po podatkih o obsegu (do)plačil iz proračuna za mesec oktober 2011. 

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5620 - CSD Izola - Pomoč družini na domu 
V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo 

javne službe socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Resolucija o nacionalnem 
programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 določa normativni obseg zagotavljanja te 
storitve najmanj v višini 3% oseb, starih 65 let in več ter za  najmanj 0,05% drugih odraslih 
oseb, ki potrebujejo pomoč na domu. Pomoč družini na domu  vključuje neposredno socialno 
oskrbo, s katero se upravičencem v starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, 
lahko nadomešča institucionalno varstvo in stroške vodenja. V skladu s Pravilnikom o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev je uporabnik upravičen do povprečno 
110 ur efektivnega dela (letno) na mesec, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Stroški vodenja se v celoti 
financirajo iz občinskega proračuna. Stroški za neposredno izvajanje storitve se v skladu z 
zakonom o socialnem varstvu subvencionirajo najmanj 50% s strani lokalne skupnosti, ostalo 
pa plačujejo upravičenci do storitve. Poleg tega občina v skladu z Uredbo o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (do)plačuje storitev 
uporabnikom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati 
storitve pomoči družini na domu. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z občinskim 
odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini Izola  
organizacijsko vodi in izvaja  Center za socialno delo Izola. Pri načrtovanju zagotavljanja 
normativnega obsega storitve pomoči družini na domu ( v skladu s predpisi in zapisnikom 
rednega inšpekcijskega nadzora Socialne inšpekcije Inšpektorata RS za delo  iz leta 2006 o 
izvajanju pomoči družini na domu v občini Izola),  so ob upoštevanju statističnih podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije o deležu starejših nad 65 let predvidena sredstva za 
postopno povečanje obsega storitve od 1586 efektivnih ur v letu 2011 na 1727 efektivnih ur 
neposredne oskrbe povprečno mesečno in dosedanji obseg neposredne oskrbe za 
posameznega upravičenca v višini 22 ur mesečno. V skladu z normativi in standardi se zaradi 
večjega števila uporabnikov na letni ravni povečuje obseg sredstev za stroške vodenja. V 
skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se zaradi 



 

 50

posebnosti obravnave bolnikov in povečanega obsega bolniške odsotnosti socialnih 
oskrbovalk pri izračunu cene povprečno mesečno število efektivnih ur posamezne 
oskrbovalke znižuje od 120 na 110 ur, zato bo cena storitve predvidoma 8 odstotkov  višja. 
Ob nespremenjenem obsegu subvencije občine (72 %) se cena za uporabnike zvišuje na 4 
EUR.  

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS), Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 
(Uradni list RS, št. 39/2006), Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004), Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11), Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na 
domu v občini Izola (Uradne objave Občine Izola št. 18/2003), Sklep župana o soglasju k ceni 
socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu v občini Izola (št. 122-3/2010 z dne 
30.3.2010 in št. 122-2/2011 z dne 3.3.2011). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

5625 - Regijski Center pomoči na domu 
Gre za razvojni program regijskega Centra za pomoč na domu Koper Mali princ, in sicer 

vsebinski sklop »Varovanje na daljavo RDEČA TIPKA«,  ki ga v skladu z 99. členom 
Zakona o socialnem varstvu sofinancirajo občine obalno-kraške regije. Program »RDEČA 
TIPKA« vključuje varovanje na daljavo za starejše in invalidne osebe, ki so po pravilniku o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev upravičeni do socialne oskrbe v domu. 
Namenjen je starostnikom in bolnikom, ki so večji del dneva sami, so doživeli izgubo 
oziroma se ne počutijo varne, se jim življenjski prostor zaradi bolezni zoži na bivanje v 
stanovanju in obstaja možnost nenadnega poslabšanja stanja. Posameznik dobi vrvico z 
obeskom, na katerem je gumb, ki mu omogoča, da s pritiskom na gumb takoj vzpostavi 
osebno zvezo z zaposleno osebo, ki organizira potrebno pomoč. Varovanje na daljavo poteka 
24 ur na dan, vse dni v letu. Izvajalec programa je Center za pomoč na domu »Mali Princ«, ki 
deluje v okviru Centra za socialno delo Koper. V program je vključeno 10 južno primorskih 
občin, ključ delitve sredstev pa je oblikovan glede na število starih nad 65 let v posamezni 
občini v primerjavi  s skupnim številom starejših v vseh 10-ih občinah. 

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS), Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne 
sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine 
Izola št. 21/2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5642 - Dnevni center za starejše 
V proračunu za leto 2012 zagotavljamo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
izgradnje Dnevnega centra za starejše v občini. Višinski gabariti predvidenega objekta 
obsegajo etažo P. Tlorisni gabarit znaša  cca 500 m2 zazidane površine. Dimenzije objekta 
znašajo brez vhodnega nadstreška cca 22,00 x 21,00 m. Streha je nesimetrična dvokapnica z 
naklonom 18°. Med obema deloma strehe pod naklonom teže vzdolž objekta (nad hodnikom) 
zasteklitveni pas. Nad njim je na severni fasadi svetlobni pas, ki osvetljuje malo in srednjo 
dvorano. Center je namenjen celodnevnim dejavnostim starejših občanov vključno z 
druženjem. Vhodni prostor s shranjevalnimi omarami predstavlja povezovalno enoto med 
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sanitarnimi prostori, pisarno, skladiščem in osrednjim dvoranskim prostorom. Dvorana s 
skupno površino cca 250 m2 je oblikovana tako, da se po potrebi zlahka preoblikuje v tri po 
velikosti različne dvoranske enote. Temu je prilagojena tudi konstrukcijska zasnova objekta. 
Dvorane so povezane tudi s kuhinjo in šankom. Oba prostora sta namenjena interni uporabi za 
potrebe uporabnikov, tudi ob večjih dogodkih, obenem pa omogočata tudi organiziranje 
kuharskih tečajev, tekmovanj in drugih dogodkov… Južna fasada se v celoti odpira proti 
zelenim površinam. Znotraj pokritega dela objekta sta oblikovani manjši terasi ki nudita 
zavetje pred dežjem in soncem v poletnih mesecih. Objekt se z v celoti zastekljeno fasado 
povezuje z okolico, pri čemer je ob toplejših mesecih možna direktna povezava zunanjega in 
notranjega prostora. Zunanji prostor na južni in vzhodni strani objekta označujejo v teren 
umeščene pergole. Objekt bo predvidoma zasnovan kot energetsko varčen objekt z uporabo 
fotovoltaike. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
5644 – Projekt za višjo kakovost življenja starejših doma 
Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje projekta Starejši za višjo kakovost 

življenja doma, v okviru katerega bodo članice/člani društev upokojencev poiskali vrstnike, 
starejše od 69 let v lokalnem okolju. Cilj projekta je zmanjšanje socialne izključenosti 
starejših z vzpostavitvijo neposrednega stika, ugotovitvijo morebitnih potreb po oblikah 
pomoči na podlagi anket, boljšim pretokom informacij, stalno prisotnostjo na terenu, boljšim 
sodelovanjem z javnimi službami in zagotavljanjem podatkov lokalni skupnosti za 
oblikovanje socialne politike.  

Pravne podlage: 21.  in 21. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), 99. člen 
Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-
popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

5228 – Regresiranje kosila učencem 
V skladu z občinskih Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih 

nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva  
(Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 15.10.2009) se zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje kosil v osnovnih šolah šoloobveznim otrokom iz socialno ogroženih družin na 
podlagi odločb Centra za socialno delo. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), Pravilnik o denarnih 
socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih 
služb na področju socialnega varstva  (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 
15.10.2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5603 – Socialno varstvene pravice materialno ogroženih 
Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. 

Osnova za financiranje je 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč, v skladu s katerim stroške pokopa krije občina, v kateri je oseba umrla oziroma je 
bila najdena, če ni mogoče ugotoviti njenega stalnega prebivališča ali, če ta nima dedičev, ki 
bi bili sposobni poravnati stroške pokopa. S Sklepom Občinskega sveta Občine Izola so 
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določeni stroški, ki jih občina priznava za pokop teh oseb. Občina ima pravico do povračila 
pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.  

Pravne podlage: 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84, 26/90 in RS št. 110/2003), Sklep Občinskega sveta o 
plačilu pogrebnih stroškov za pokojnike brez sorodnikov (socialni pokop) št. 380-01-6/2003 z 
dne 25.09.2003). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5613 - Občinske denarne socialne pomoči 
V skladu z občinskih Pravilnikom o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih 

nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva  
zagotavljamo občinske denarne socialne pomoči občankam/občanom, ki trenutno nimajo 
zadostnih sredstev za preživljanje in so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne 
stiske. Kriterij za določitev višine denarne socialne pomoči v občinskem pravilniku je 
minimalni dohodek, katerega višina se določi po merilih Zakona o socialnem varstvu. Pomoč 
se namenja za šolske potrebščine, šolo v naravi, nakup kurjave, plačilo kosil in varovanja na 
daljavo starejšim in kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti 
posameznika ali družine. 

S 1.1.2012 stopi v veljavo nov Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, ki razveljavlja del 
Zakona o socialnem varstvu (poglavje o denarnih socialnih pomočeh) in na novo opredeljuje 
dodeljevanje denarne socialne pomoči. Znesek minimalnega dohodka se s 1.1.2012 povečuje 
na 288,81 EUR (od 1.7.2010 je znašal 229,52 EUR, od 1.7.2011 pa 230,61 EUR), spreminjajo 
se merila za določitev višine minimalnega dohodka posameznega družinskega člana in  
kriteriji upoštevanja lastnega dohodka upravičenca do denarne socialne pomoči.  

S porastom števila brezposelnih občanov v letu 2011 (povprečje v prvih osmih mesecih 
znaša 11,56%, povprečje za leto 2010 pa 9,25% ) se je povečalo število upravičencev do 
socialnih pomoči. Zaradi nejasnih učinkov spremenjene socialne zakonodaje in porasta 
prejemnikov občinskih enkratnih pomoči v letu 2011 ( v prvih devetih mesecih za dobrih 27 
% več kot v letu 2010) se sredstva povečujejo z indeksom 170. 

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), Pravilnik o denarnih 
socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih 
služb na področju socialnega varstva  (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 
15.10.2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5630 - Delna oskrba otrok v zavodih  
Domsko varstvo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se v 

celoti krije iz državnega proračuna. Otrokom, ki obiskujejo celodnevno varstvo v Centru za 
usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Centru za korekcijo sluha in govora Portorož ter se 
dnevno vozijo domov, država ne zagotavlja brezplačne dnevne oskrbe. Iz proračuna lokalne 
skupnosti se za otroke iz naše občine na podlagi pogodb z zavodi zagotavljajo sredstva za 
brezplačno popoldansko malico. Cena malice se usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov. 
Pri planiranju programa je potrebno upoštevati število upravičencev, ceno in dnevno 
prisotnost učencev. V šolskem letu 2011/2012 imamo v obeh zavodih 24 naših učencev.  

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08,79/09,51/10 in 84/10- odločba US), Pravilnik o denarnih 
socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med dejavnosti javnih 
služb na področju socialnega varstva  (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z dne 
15.10.2009). 
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Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5631 - Akcije socialnega varstva  
Programa novoletne obdaritve otrok s posebnimi potrebami iz občine Izola, ki so 

vključeni v programe regijskega Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Centra za 
korekcijo sluha in govora Portorož, obdaritev ostarelih oseb v domovih in prejemnikov 
pomoči družini na domu v letu 2012 ne sofinanciramo.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5645 - Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene 
Na podlagi javnega razpisa bomo sofinancirali program brezplačne pravne pomoči za 

socialno ogrožene skupine prebivalstva, ki živijo na območju Občine Izola. Pomoč predstavlja 
dopolnitev instituta brezplačne pravne pomoči kot pravice do sodnega varstva, ki se financira 
iz državnega proračuna, v primerih, ko oseba potrebuje takojšnjo pomoč, ko zaradi lastništva 
nepremičnine nima možnosti uveljavljanja brezplačne pravne pomoči po zakonu, ko gre za 
pomoč neukim strankam, s katero se lahko izognejo dolgotrajnim sodnim postopkom.  

Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10- odločba US).   

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

5617 - Območno združenje RKS Izola 
Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z 

območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za 
sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih 
specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne  
organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na 
področju občine na podlagi dogovorjenega letnega programa. Proračunska postavka  vključuje 
sredstva za programe lokalnega pomena, ki jih bo izvajal Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Izola na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti  (teden starejših 
občanov,  prehranski paketi, topli obroki za socialno ogrožene in srečanje krvodajalcev). 

Pravne podlage: 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93,  
79/2010), 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS), 
Sklep Občinskega sveta Občine Izola o neposrednem sofinanciranju društev, ki delujejo v 
javnem interesu (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008), Sklep Občinskega sveta Občine Izola o 
zagotavljanju dodatnih sredstev za nakup prehranskih paketov in drugih oblik pomoči 
socialno ogroženim družinam in občanom v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami 
RKS in Karitas (št. 032-5/2009-5 z dne 9.4.2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 

5618 - Socialno humanitarna in druga društva 
Na podlagi javnega razpisa bomo sofinancirali socialno varstvene programe dobrodelnih 

organizacij, organizacij za samopomoč in društev ter skupin, ki s svojo dejavnostjo 
preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in drugih ranljivih 
skupin (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomci, invalidi).  

Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
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ZUPJS), Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju družbenih 
dejavnosti v občini Izola za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola št. 4/2011). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
 
5626 - Varna hiša 
Zaradi potrebe po širitvi mreže programov s področja preprečevanja nasilja z  

namestitvami za daljše časovno obdobje na vse statistične regije je Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve pristopilo k ustanovitvi regijske Varne hiše za Obalno-kraško in 
Notranjsko regijo. Stroške za delovanje programa naj bi skladno s splošnimi pogoji javnega 
razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sofinanciralo 11 občin v enakih 
deležih. 

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10- odločba US), Resolucija o nacionalnem 
programu socialnega varstva za obdobje 2006 -2010 (Uradni list RS, št. 39/2006), Pravilnik o 
denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med 
dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva  (Uradne objave Občine Izola, št. 
21/09 z dne 15.10.2009). 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
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4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN 
KOMUNALNI RAZVOJ 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 

7801 – Razvojni projekti 
V proračunski postavki »Razvojni projekti« gre predvsem za sofinanciranje delovanja 

Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju: RRA) pri pripravi in izvajanju regionalnega 
razvojnega programa.  

Pravna podlaga je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  
Občina Izola je za naloge RRA, ki deluje na območju obalno kraške regije pooblastila 

Regionalni razvojni center v Kopru, v okviru katerega deluje tudi garancijska shema za malo 
gospodarstvo. Delež sofinanciranja dejavnosti RRA za našo občino znaša10,3%. V okviru 
proračunske postavke je predvideno tudi sofinanciranje programov EU. Delo na tem področju 
se je v zadnjih letih po obveznostih, številu projektov in aktivnostih v okviru regijskega in 
izven regijskega sodelovanja (med subregijami vzdolž slo/ital meje in meje med 
Slovenijo/Madžarsko/Hrvaško) zelo povečalo. 

Tudi v prihodnosti bo potrebno aktivno sodelovati v teh programih z namenom 
pridobivanja pomembnih sredstev iz domačih (ministrstva) in tujih (EU) virov. Pri tem pa 
postajajo postopki in priprava projektov vse zahtevnejši, projekti morajo biti usklajeni z 
regionalnim razvojnim programom. Še posebej bo vzpostavljeno projektno sodelovanje v 
skupinah z italijansko stranjo ali pa s hrvaško in madžarsko stranjo v programu Cilj 3. Za 
prijavo projektov in gradiva na razpis programa Interreg so potrebna določena finančna 
sredstva. 

V letu 2012 bo potrebno zagotoviti sredstva za pripravo dokumentacije in gradiv za 
razpise, ter sredstva za lastno udeležbo na eventualno pridobljenem projektu (manjši projekti 
iz programa Cilj 3, program čezmejnega sodelovanja). 

Obrazložitev pripravil: Jože Černelič. 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave 
 

4118 - Organizacija taksi službe 
Proračunska postavka Organizacija taksi službe zagotavlja sredstva za delovanje 

Komisije za opravljanje preizkusa poznavanja kraja in lokalnih posebnosti.  
Komisija izvaja preizkuse za izvajalce avto taksi službe skladno z Odlokom o avto-taksi 

službi v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola 7/98) in Pravilnikom o preizkusu 
poznavanja kraja in lokalnih posebnosti občine Izola (Uradne objave občine Izola 26/98). 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 
7605 - Razvoj podeželja 
V letu 2012 postane operativen program za trajnostni razvoj ribištva t.i. četrta os 

evropskega operativnega programa za ribištvo. V tem sklopu bo ustanovljena obalna akcijska 
skupina s sedežem v Izoli. Iz sredstev postavke bomo skupaj z občinama Koper in Piran 
sofinancirali stroške delovanja OAS - obalne akcijske skupine, za katero smo namenili prostor 
v Smareglijevi ulici 10. 

Obrazložitev pripravil: Jože Černelič. 
 

11029003 Zemljiške operacije 
 

7603 Urejanje kmetijskih zemljišč 
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za poravnavo nadomestila po odločbi MF 

DURS za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih napravah na melioracijskih 
območjih: namakalni sistem Pivol, hidromelioracija Rikorvo in melioracija doline Drnice. 

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošič 
 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 
4110 - Delovanje zavetišča za živali 
Proračunska postavka »Delovanje zavetišča za živali« zagotavlja sredstva za pokrivanje 

stroškov delovanja zavetišča za zapuščene živali skladno z Odlokom o zagotavljanju javne 
službe na področju zaščite živali. Delež občine Izola je 17%. To so stroški za veterinarske 
storitve za zdravstveno oskrbo za živali, za sterilizacije in evtanazije, za vodo, električno 
energijo, odvoz smeti in ostale komunalne storitve, za potrošni material, ter za tekoče 
vzdrževanje objektov. Občine  pokrivajo tudi  stroške za plače delavcev. Do leta 2007 so 
imele občine sklenjene z Zavodom za zaposlovanje RS in Obalnim društvo proti mučenju 
živali  ( v nadaljevanju ODPMŽ) pogodbe za javna dela v zavetišču. ODPMŽ mora  na osnovi 
Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali in pogodbe  upravlja zavetišče 
za zapuščene živali ter skladno z normativi kolektivne pogodbe, delavce zaposliti. Del 
sredstev je namenjenih tudi ostalim društvom proti mučenju živali.  

Obrazložitev pripravil: Željko Kerezović. 
 
1105 Ribištvo 
 
11059001 Program razvoja ribištva 
 

7401 - Ohranjanje in razvoj ribištva 
Obalni ribiči so ustanovili društvo s sedežem v Izoli, ki ima za cilj razvoj in promocijo 

morskega gospodarskega ribištva in marikulture. Ribištvo predstavlja eno od pomembnejših 
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gospodarskih panog v občini Izola, zato je potrebno posvečati posebno pozornost njenemu 
ohranjanju in razvoju, saj se Izola kot mesto predstavlja tudi skozi to panogo.  

Občina Izola bo v letu 2012 sredstva namenila kot pomoč za delovanje društva na 
podlagi posebne pogodbe, ki jo bodo sklenile občine Izola, Koper in Piran. 

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošič 
 

 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije  
 
12029001 Oskrba z električno energijo 
 
             

8026   Fotovoltaične elektrarne 
V sklopu projekta so predvidena sredstva za stroške postopkov pri iskanju najemnikov 

ali sklenitvi javno zasebnega partnerstva za FV. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 
4108 - Vzdrževanje občinskih cest 
Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za vzdrževanje mestnih prometnih 

površin, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih v skladu z Odlokom o organiziranju JP 
»Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih služb v Občini Izola, Pogodbo o 

izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest 
opravlja JP »Komunala« Izola d.o.o.  

Z vzdrževanjem prometnih površin skrbimo za prehodnost in prevoznost cest, 
pločnikov, ulic in trgov v starem delu Izole in v naseljih Jagodje in Livade. Pri vzdrževanju 
prometnih površin krpamo udarne jame, ko se pojavijo. Navadno se pojavijo jeseni po prvih 
deževjih in konec zime ali na začetek pomladi, ko se temperature dvignejo. Izvajamo ročno in 
strojno čiščenje plevela ob fasadah stavb in robnikih cestišč ter ulic. 

Vzdržujemo okoli 132 km cest. Vzdrževanje zajema krpanje udarnih lukenj z hladnim in 
toplim asfaltom.  Za nemoteno in kvalitetno vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture  
bo potrebno zagotoviti več sredstev, kajti z odlašanjem potrebnih ukrepov za sanacijo 
začetnih poškodb na cestiščih, samo povečujemo bodoče stroške vzdrževanja. Na postavki so 
planirana sredstva tudi za delovanje zimske službe.  

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

4123 - Prometna oprema - vzdrževanje 
Proračunska postavka »Prometna oprema – vzdrževanje« zagotavlja sredstva za 

vzdrževanje obstoječih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest v letu 2012. 
Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

8008 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest  
Proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je namenjena večjim 

investicijskim vzdrževalnim delom na obstoječih občinskih cestah, tako v mestu kot tudi na 
podeželju. Sem sodijo: preplastitve z asfaltom daljših odsekov cest, saniranje večjih udarnih 
jam, ter nepredvidene intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih prometnih površin. 
Postavka je namenjena tudi programu investicijskega vzdrževanja cest po programih 
krajevnih skupnosti. 

 Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

8013- Umirjanje prometa 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za vgrajevanje elementov za umirjanje 

prometa, sredstva za uvedbo novih ukrepov za umirjanje prometa ter za povečanje prometne 
varnosti na občinskih cestah. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
 

8015 - Gradnja občinskih cest 
Proračunska postavka zajema novogradnjo cest v okviru komunalnega opremljanja 

stavbnih zemljišč v katere spada: opremljanje UN Malija - asfaltiranje makadamske ceste, 
Opremljanje UN Korte - cesta zadružni dom – vas, Opremljanje ZN Mala Seva, Investicijsko 
vzdrževanje cest v KS  in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, ureditev avtobusnih 
postajališč, povezava južne ceste s hitro cesto z ureditvijo priključka na avtocesto s 
krožiščem, impregnacija tlakovcev na Sončnem nabrežju, izvesti drugi podporni zid nad 
pločnikom Jagodje – Belvedere, izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja,odkupiti zemljišča in kulture, spremeniti namembnost – vse za slemensko cesto 
Jagodje-Šared, izdelati projektno dokumentacijo za Cankarjev drevored od Kosovelove ulice 
do križišča pri BS na Prešernovi cesti (cca. 580 m), izdelati projektno dokumentacijo za 
tlakovanje sončnega nabrežja II. faza, za most med Prešernovo cesto in Kraško ulico, 
Kajuhovo in Morerjem ter za rekonstrukcijo ceste v »Kažanovo« v KS jagodje – Dobrava. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
 

4114 - Prometna in usmerjevalna signalizacija 
Na postavki so zagotovljena sredstva za vzdrževanje obstoječih semaforskih naprav, 

sredstva za obnovo le-teh ter sredstva za vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije 
(vertikalna signalizacija), sredstva za obnovo talnih označb (horizontalna signalizacija), 
sredstva za nabavo ter postavitev oziroma označitev nove prometne signalizacije.  

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
 

4121 - Prometni podatki 
Proračunska postavka »Prometni podatki« zagotavlja sredstva za vzdrževanje obstoječe 

aplikacije za vodenje atributnih in grafičnih podatkov o občinskih cestah v programu PIS 
CEST in drugih obstoječih aplikacijah, ki smo jih dolžni voditi skladno z veljavno 
zakonodajo. Poleg tega, se s to postavko zagotavljajo sredstva za kategorizacijo novih 
občinskih cest, ki so bile ali bodo zgrajene in so namenjene javnemu prometu in jih je kot take 
potrebno skladno z zakonodajo s področja cest, kategorizirati in vpisati v Banko cestnih 
podatkov. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
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4122 -  Prometna oprema 
Proračunska postavka Prometna oprema zagotavlja sredstva, skladno z ugotovljenimi 

potrebami, za postavitev novih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest.  
Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 

 
8014 - Avtobusna postajališča 
Proračunska postavka avtobusna postajališča zagotavlja sredstva za izvajanje rednih 

vzdrževalnih del in sredstva za investicijsko vzdrževanje oz. obnovo postajališč.  
Predvidena sredstva naj bi zadostovala za zamenjavo ali izdelavo vsaj enega 

avtobusnega postajališča  
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 

 
8024 - Sofinanciranje prevoza potnikov 
S to proračunsko postavko so zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje šolskih 

prevozov dijakov in študentov, ki niso zajeta v šolskih prevozih, ki jih je dolžna financirati 
lokalna skupnost.  

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko. 
 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 

4101 - Stroški javne razsvetljave 
Proračunska postavka »Stroški javne razsvetljave«,  je namenjena pokrivanju stroškov 

tokovine za javno razsvetljavo in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, 
dušilk, svetilk, ipd.).  

Zaradi uveljavitve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur.list. RS, št. 81/2007), je potreba po zamenjavi obstoječih z varčnejšimi žarnicami. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

8019 - Gradnja javne razsvetljave 
Na proračunski postavki »Gradnja javne razsvetljave« so namenjena sredstva za gradnjo 

javne razsvetljave, nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja in prestavitve srednje 
napetostnega omrežja na območjih opremljanja stavbnih zemljišč ter dopolnitev obstoječe 
javne razsvetljave po mestu in podeželju. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 
 
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 
 

8011 - Pristaniška infrastruktura 
Občina Izola je v začetku leta 2007 dostavila na pristojno ministrstvo Predlog finančne 
perspektive za razvoj ribištva v občini Izola v obdobju 2007-2013.  
Prva faza urejanja ribiške infrastrukture je bila dokončana v preteklem letu. Uporabno 

dovoljenje je pridobljeno. Gradbeno dovoljenje za drugo fazo je v fazi pridobivanja. 
V letu 2012 se bomo prijavili na javni razpis za drugo fazo urejanja ribiške 

infrastrukture. Občina predlaga sanacijo obeh pomolov malega mandrača, del obalnega zidu 
malega mandrača in sanacijo zidu ob Sončnem nabrežju. Poglobi s pripadajoči akvatorij  ter 
uredi privezna mesta in vso potrebno ribiško infrastrukturo za ribiče. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj  
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14 GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti                               
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

7301 – Subvencije obrtnikom in samostojnim podjetnikom za pospeševanje razvoja 
podjetništva na področju občine Izola 
Pravna podlaga za subvencioniranje je Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva in obrti v občini Izola. Finančna sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev 
po pravilu »de minimis«. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je potrebno pridobiti 
soglasje Ministrstva za finance. 

Obrazložitev pripravili Jasna Tošič in Zavrtanik 
 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

7701 – Prireditve                   
V letu 2012 želimo z enakomerno porazdelitvijo prireditev na različna časovna obdobja 

predvsem slediti cilju, ki zadeva pestrejšo in predvsem bolj kakovostno izvedbo prireditev v 
občini. V letu 2012 bomo sofinanciranje prireditev razdelili na tri sklope in sicer: 

1) Sofinanciranje prireditev prijaviteljem na Javni razpis za sofinanciranje prireditev, ki 
se izvajajo v občini Izola v l. 2012 (Javni razpis za sofinanciranje prireditev bo objavljen 
štirikrat v letu in sicer vsake tri mesece v okviru razpoložljivih sredstev), 

2) Sofinanciranje prireditev, ki so posebnega pomena za občino Izolo, saj s svojo 
prepoznavnostjo vplivajo na ugled mesta, povečujejo število nočitev  ter turistični obisk Izole. 
V ta sklop sodijo naslednje prireditve, za katere se objavi javni razpis oz. poziv: Spring cup, 
Ribiški praznik, Eurofest, Diplomatska regata ter Oboa fagot festival. 

         3)  Sofinanciranje prireditev, ki jih v sklopu svoje redne dejavnosti izvaja javni 
zavod Center za kulturo, šport in prireditve. V ta sklop sodijo prireditve: Velikonočni sejem 
starin »Usake ščiat«, Dnevi oljk, vina in rib ter Slikarski extempore. Za izvedbo navedenih 
prireditev bo sklenjena pogodba  s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola. 

Del sredstev na postavki namenjamo tekočim odhodkom, ki nastanejo zaradi izvedbe 
prireditev in sicer: stroški postavitve  stojnic, stroški najema gradbenih omaric ter stroški 
porabe vode in električne energije. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik  
 
 

7704 - Delovanje turističnega informacijskega Centra 
Občina Izola je s Pogodbo o dolgoročnem izvajanju nalog turističnega informativnega 

centra in drugih nalog pospeševanja turizma prenesla na Turistično združenje Izola g.i.z. Cilj 
prenosa dejavnosti pospeševanja turizma na Turistično združenje Izola je, da se zagotovi 
kontinuirano delovanje turističnega informacijskega centra. Na postavki se zagotavljajo 
sredstva za delovanje turistično informacijskega centra ki vključujejo stroške dela zaposlenih, 
stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške čiščenja prostora, študentskega dela, 
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stroške telefona, interneta in druge obratovalne stroške Turistično informativnega centra. V 
letu 2012 je predvidena selitev Turistično informacijskega centra iz sedanje lokacije na 
Sončnem nabrežju na lokacijo v Ljubljansko ulico 17. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik in Jože Černelič. 
 
 
7705 - Turistični projekti 
V okviru navedene proračunske postavke sredstva namenjamo za pripravo in 

financiranje projektov, ki bodo delno (nekateri do višine 85% in več) financirana s sredstvi 
EU. V letu  2012 je predvidena realizacija naslednjih projektov, ki imajo za cilj povezovanje v 
regiji ter popestritev turističnega produkta Izole, in sicer: 

 - Izolske poti: ureditev dveh  poti oziroma tras z izhodiščem v naselju Šared, v skupni 
dolžini 18 km s celovito promocijo in povezavo v okviru naslova ukrepa 323 – Ohranjanje in 
razvoj dediščine na podeželju. Temeljni cilji investicije so:  

 povečati športno rekreacijske kapacitete občine, 
 povečati turistično prepoznavnost občine Izola, 
 dodatno povezati mesto s podeželjem, povezava je namenjena kolesarjem in pešcem, 
 obogatiti turistično ponudbo s celovito in lahko dostopno predstavitvijo kulturnih in 

naravnih znamenitosti občine Izole, 
 dvigniti zavest lokalnega prebivalstva o naravni in kulturni dediščini kraja. 
V letu 2012 načrtujemo pričetek sanacije poti (rušitvena dela, ureditev 

odvodnjavanja, postavitev signalizacije...). 
- Revitas SLO-HR - Revitalizacija Istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju 
      Pri projektu sodelujejo vse tri obalne občine, Istrska županija in več občin v hrvaški 

Istri. Projekt se v letu 2012 zaključi. Načrtujemo še nabavo programske opreme in nabavo 
dveh info kioskov. Del sredstev je namenjeno za informatorja, čigar naloga bo podajanje 
informacij o istrskem zaledju ter delo na razvoju turističnih produktov povezanih z zaledjem.  

V sklopu projekta ter skupaj s sosednjima občinama Koper in Piran bomo v letošnjem 
letu uredili in označili daljšo pešpot ter kolesarsko in konjeniško pot. V sklopu tega bomo 
uredili dve počivališči.  

 - Heritage live SLO – HR - Šagre kot turistični produkt:  
Nosilec projekta je Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije. V 

projektu sodelujejo vse tri obalne občine, tri občine iz hrvaške Istre ter nekaj društev, ki se 
ukvarja z organizacijo prireditev. Projekt se zaključi z dnem 31.03.2012. 

- Parenzana 2, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška 2007 – 2013: 
 Vodilni partner je Istrska županija. V okviru projekta bomo v letošnjem letu uredili eno 

počivališče. Projekt se zaključi v letu 2012. 
- Sigma 2 – cilj 3 čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija: 
Vodilni partner je Univerza na Primorskem. Sodelujemo kot partner  v projektnem svetu 

in gradbenem odboru za izgradnjo prve faze študentskega kampusa. 
- Youth Adrinet – projekt je namenjen udeležbi mladih v procesih odločanja v družbi. Z 

izvedbo projekta se je pričelo v letu 2011, traja pa predvidoma do leta 2013. Evropska 
sredstva so namenjena v glavnem za delo notranjih in zunanjih izvajalcev. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik in Jože Černelič. 
 
7706 - Tekoči stroški pospeševanja turizma 
V postavki so zajeti odhodki, ki jih namenjamo za kritje raznih tekočih stroškov 

povezanih s spodbujanjem razvoja turizma, kot so: postavitev in odstranitev stojnic in kioskov 
za oddajo prodajnih mest v najem, stroški postavitve gradbenih omaric za oddajo prodajnih 
mest (stojnic in hišic), stroški porabe električne energije in vode na prodajnih mestih, ki jih 
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Občina prefakturira najemnikom ter stroški objav javnih razpisov za oddajo sezonskih 
prodajnih mest v najem 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik  
 
7708 - Obnova fasad v starem mestnem jedru 
V občini Izola že nekaj let poteka projekt obnove fasad in streh v starem mestnem jedru. 

Da bi pospešili obnavljanje dotrajanih objektov bomo tudi v letu 2012 namenili sredstva za 
subvencioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru občine Izola. Na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali 
stanovanjskih stavb za obnovo fasad v starem mestnem jedru občine Izola bo v letu 2012 v 
okviru razpoložljivih sredstev objavljen javni razpis. 

Učinek projekta celovitega pristopa k revitalizaciji mestnih in vaških jeder bo 
motivacijski, tako za prebivalstvo, kot za lokalne skupnosti v regiji. Obnovljena mesta in 
ostala naselja bodo prispevala k varstvu naselbinske in stavbne dediščine, racionalnejši rabi že 
zgrajenega stavbnega fonda v naseljih, oživljanju novih poslovnih možnosti, predvsem na 
področju turizma in trgovine, vse skupaj bo prispevalo k večni kvaliteti in raznolikosti bivanja 
in tako večji razpoznavnosti prostora ter privlačnejši podobi mesta  

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošič 
 
7709 – Promocija Izole 
V skladu s Pogodbo o dolgoročnem izvajanju nalog turističnega informativnega centra 

in drugih nalog pospeševanja turizma, sklenjeno med Občino Izola in Turističnim združenjem 
Izola g.i.z., se na predmetni postavki zagotavljajo sredstva za celovito promocijo in 
distribucijo promocijskih materialov, prisotnosti na sejmih in borzah, oglaševanje v medijih in 
drugih aktivnosti, ki so namenjene promociji turizma.   

V letu 2012 bo potrebno ohraniti dinamiko povečanja nočitev tujih gostov s pospešeno 
in agresivno promocijo, kot tudi aktivno prisotnostjo na sejmih v srednji Evropi od koder 
prihaja glavnina gostov. Pri tem se bodo stroški usklajevali s sodelovanjem LTO MO Koper 
in TZ Portorož s skupnim zakupom prostora in stroškov predstavitve na sejmih.   

Na segmentu promocijskih materialov se v letu 2012 načrtuje sofinanciranje izdaje 
naslednjih publikacij:  

- predstavitveni katalog  v petih jezikovnih različicah z naklado 20.000 izvodov,  
- izdaja in ponatis kataloga Slovenska Istra,  
- izdaja kataloga Izolskih kolesarskih poti,  
- ponatis zgibanke štirih pešpoti ter izdaja zgibanke z načrtom mesta v štirih jezikih in 

naklado 25.000 izvodov,  
- gastronomski vodnik Izole. 
Pri zagotavljanju obiska domačih gostov bodo v letu 2012 izvedene aktivnosti za kartico 

gosta, ciljno oglaševanje v lokalnih medijih z zakupom ter drugi pristopi oglaševanja v 
medijih. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik 
 

7800 - Muzej Parencana 
Sredstva na postavki namenjamo kritju materialnih stroškov v muzeju ladijskih modelov 

in muzeju Parencana (elektrika, voda, telefon, stroški oglaševalskih storitev in objav), s ciljem 
dvigniti nivo razstave in z vključitvijo novih razstavnih eksponatov povečati zanimanje za 
razstavna prostora.  

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik  
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

4109 - Ravnanje z odpadki  
V skladu z Odlokom o organiziranju JP Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o 

gospodarskih javnih službah v Občini Izola in pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih 
javnih služb ravna z odpadki JP Komunala d.o.o. Izola. Na podlagi naštetega mora Občina 
Izola zagotoviti na predmetni proračunski postavki sredstva, potrebna za urejanja okolja, 
pokrivanje stroškov čiščenja obale in priobalnega morja, stroškov čiščenja javnih površin ter 
stroškov za nabavo košev za smeti.  

Predvidena sredstva na tej postavki naj bi zadostovala vsaj za vzdrževanje dosedanjega 
nivoja urejenosti. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

8012 - Komunalne deponije  
Proračunska postavka »Komunalne deponije« je namenjena pokrivanju stroškov za 

sprotno zapiranje deponije, stroškov nabave opreme in gradnjo objektov za ravnanje z 
odpadki ter za sofinanciranje Regijskega centra za ravnaje z odpadki. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

 4119 – Vzdrževanje meteorne kanalizacije  
Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov rednega vzdrževanja 

meteorne kanalizacije vključno s stroški čiščenja požiralnikov, zamenjavo dotrajanih 
pokrovov na jaških, ter manjših popravilih le – teh. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

8007 - Mestna čistilna naprava  
Investicija je dokončana. Sredstva na tej postavki pa so predvidena za kritje stroškov 

(dolgov do MOK), ki so nastali v teku gradnje. 
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 

 
8017 – Gradnja kanalizacijskih sistemov 
  
Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov prenove kanalizacije v starem 

mestnem jedru, stroškov intervencij v posameznih območjih ter stroškov sanacije kanalov v 
katere vdira slanica.  

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih kanalov sekundarnega 
kanalizacijskega sistema. 

Proračunska postavka zajema tudi stroške gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v 
območjih UN in  gradnje primarne fekalne kanalizacije za staro vas Korte  ter kanalizacija v 
območjih, kjer se bodo gradile ali rekonstruirale ceste. 

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039001 Oskrba z vodo 

8018 - Gradnja vodovodnih sistemov 
Proračunska postavka »Gradnja vodovodnih sistemov« vključuje stroške pristopa k 

investicijskem projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale«.  
Na podlagi izdelane študije primernosti projekta in zaradi kandidiranja na sredstva iz 

Kohezijskega sklada EU, so se investitorke Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina 
Piran odločile, da pristopijo k skupnemu reševanju problematike vodooskrbe vodovodnega 
sistema Obala. 

Pereč problem omenjenega vodovodnega sistema so nenehne okvare le-tega, ki 
zahtevajo visoka finančna vlaganja v vzdrževanje samega sistema in nenehne vodne izgube. 
Izvedba investicije bo nekoliko zmanjšala problematiko pomanjkanja pitne vode v sušnih 
obdobjih in obdobjih turistične sezone, ko obstoječi vodni viri ne zadostujejo potrebam. 

Projekt se bo financiral iz sredstev Kohezijskega sklada, državnega proračuna v višini 
cca. 86% in občinskih proračunov v višini cca- 14 %.  

V okviru projekta je v letih 2008-2013 predvideno sofinanciranje izgradnje vodovodnih 
sistemov za naselje Izola, Dobrava, Livade, Jagodje, Korte, Nožed, Malija, Šared in Cetore.   

Obrazložitev pripravil: Rado Gomezelj. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

4124 Urejanje pokopališč 
Pridobljena so predvidena so sredstva Evropskega kmetijskega sklada za nadaljevanje 

razširitve pokopališča Korte. 
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 

 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 

4104 - Kopališča 
Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov za delovanja kopališča 

Svetilnik. 
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 

 
4115 - Parki in zelenice 
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic, sredstva za 

investicijsko vzdrževanje – rekonstrukcije parkov ter sredstva za nabavo oz. zamenjavo 
dotrajane parkovne opreme (koši, klopi,….).  

Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 

4116 - Otroška igrišča 
V okviru postavke so predvidena sredstva za redno vzdrževanje obstoječih otroških 

igrišč in sredstva za obnovo in urejanje igrišč. 
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski.   

                 
16039004 Praznično urejanje naselij 
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4117 - Razobešanje zastav ob praznikih 
Sredstva so namenjena razobešanju zastav ob praznikih ter zamenjavi dotrajanih oz. 

poškodovanih zastav.  
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 

 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 

4102 - Stroški javnih izlivk 
Proračunska postavka »Stroški javnih izlivk« je namenjena za plačevanje porabe vode 

na sedmih javnih izlivkah v občini Izola.  
Manjši del sredstev je namenjen za morebitna redna in interventna vzdrževanja na le-

teh. 
Obrazložitev pripravil: Dragiša Šumanski. 
 
 

4400 URAD ZA UREJANJE PROSTORA 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0402 Informatizacija uprave 
 

Sredstva so namenjena posodobitvi in nadgrajevanju občinskega prostorskega 
informacijskega sistema z nadgrajevanjem in obdelavo opisnih podatkovnih struktur, ki so 
potrebna za vsa področja dela občinske uprave. Predvideni so predelava  obstoječega sistema 
in izdelava novih aplikacij (avtomatizacije). Nadaljevale se bodo aktivnosti za vzdrževanje 
obstoječih programov, pridobivanju podatkov in izdelava aplikacij za podporo upravnim 
postopkom, vzpostavljanje evidence premoženja, ki skupaj tvorijo podlago za načrtovanje, 
razpolaganje in gospodarjenje s premoženjem Občine Izole ter evidenca premoženja.  

Pripravila Vesna Vičič 
 

 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
 

7801 Razvojni projekti – RRA  
Sredstva za Razvojno regionalno agencijo so namenjena članstvu Občine Izola v Svetu 

RRA. 
V proračunski postavki razvojni projekti gre za sofinanciranje delovanja regionalne 

razvoje agencije(v nadaljevanju RRA) pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega 
programa. Pravna podlaga je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Občina 
Izola je za naloge RRA, ki deluje na območju obalno kraške regije  pooblastila Regionalni 
razvojni center v Kopru. Delež sofinanciranja dejavnosti RRA za našo občino se predvidi 
glede na sprejet Program aktivnosti za leto 2012.  

Pripravila Vesna Vičič 
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06  PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA   
 
 

3102- Strokovne podlage in prostorski akti 
V letu 2012 se bo pristopilo k dokončanju že začetih izvedbenih aktov in projektov, k 

spremembam in dopolnitvam obstoječih prostorskih aktov. Skladno z zahtevami novih 
predpisov in skladno z novimi spoznanji stroke se bodo izvajale uskladitve prostorskih aktov, 
prav tako pa njihove korekcije na podlagi utemeljenih pobud in zaradi razvojnih potreb. Novi 
podrobni prostorskih načrti se  bodo načrtovali na osnovi utemeljenih pobud za posamezna 
območja, za javno infrastrukturo in programe komunalnega opremljanja ter akte vezane na 
realizacijo programov razvoja podeželja.  

Del sredstev za pripravo prostorskih aktov je, skladno z ustreznimi dogovori, možno 
pridobiti tudi s (so)financiranjem znanih investitorjev, pobudnikov ali lastnikov nepremičnin 
v območjih urejanja. V postavki so predvidena tudi sredstva za strokovne podlage, analize, 
študije. 

Pripravila Vesna Vičič 
 
 
3104 – Svetovalne storitve za urejanje prostora 
Glede na kompleksnost, obsežnost in težavnost  tako prostorskih predpisov na eni strani 

(predvsem zaradi večkratnih sprememb predpisov) ter glede na določene organizacijske in 
vsebinske težave je pri delu predvideno tudi sodelovanje zunanjih sodelavcev.  

Pripravila Vesna Vičič 
 
3105 – Občinski prostorski načrt 
V letu 2012 bodo strokovne službe nadaljevale s pripravo občinskega prostorskega 

načrta. Po pridobljenih smernicah bo pripravljen dopolnjen osnutek OPN ter njegova 
razgrnitev.  

Pripravila Vesna Vičič 
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4500 URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

4301 - Tekoče vzdrževanje 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov obsega tekoče vzdrževanje po planu (pleskanje 

sten, popravila mizarskih izdelkov, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva, obnova 
inštalacij, zamenjava sanitarne opreme in ostala podobna dela), z namenom, da se obstoječi 
fond ohranja v primernem stanju. 

Tekoča vzdrževalna dela na poslovnih prostorih se bodo v letu 2012 izvajala v 
poslovnih prostorih po seznamu prioritetnih nujnih del. Predvidena so sredstva za interventna 
dela, katerih je nujna izvedba in dela katera odredi posamezna pristojna inšpekcija ter sredstva 
za obnovo fasad v sodelovanju z etažnimi lastniki. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

4302 - Upravljanje poslovnih prostorov 
V postavki upravljanje poslovnih prostorov so sredstva za režijske in druge tekoče 

stroške, vezane na administrativna opravila upravljanja. Za poslovne prostore je planirana 
posebej postavka za zavarovalne premije. Predvidene so še postavke za obratovalne stroške, 
druge operativne odhodke in notarske storitve. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

4305 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov 
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je podrobneje zajeto v načrtu razvojnih 

programov in se bo izvajalo po seznamu prioritetnih investicijskih del. 
Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 

 
 
4306 - Vračilo vloženih sredstev najemnikom 
V letu 2012 predvidevamo odhodke iz naslova vračila vloženih sredstev v poslovne 

prostore v lasti Občine Izola najemnikom teh poslovnih prostorov. 
Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 

 
 
7501 - Stroški premoženja 
V letu 2012 je, tako kot v preteklih letih, predvidena prodaja stvarnega premoženja, 

katerega je Občina dolžna prodati po eni izmed metod, kot jih določa Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Za izvedbo vseh predvidenih 
postopkov in realizacijo letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine je potrebno zagotoviti finančna sredstva in tako planirati odhodke.  

Finančna sredstva so namenjena objavi javnih dražb oz. javnim pozivom v javnih 
glasilih, pripravo zemljišč za prodajo (parcelacija, cenitve nepremičnin..). Kot strošek 
premoženja štejejo tudi zavarovalne premije za zavarovanje premoženja.  
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Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 

9008 – Upravljanje garažne hiše v ZD Izola 
V letu 2012 je za nemoteno delovanje garažne hiše v sklopu ZD Izola potrebno 

predvideti sredstva za tekoče vzdrževanje (predvsem vzdrževanje opreme) ter sredstva za 
plačilo električne energije. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
Opis proračunskih postavk 

4201 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Tekoče vzdrževanje stanovanj obsega tekoče vzdrževanje po planu (barvanje mizarskih 

izdelkov, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava sanitarne opreme, ureditev domofonov, 
obnova talnih oblog, obnova inštalacij in podobna dela) po seznamu prioritetnih nujnih del.  

V znesek tekočega vzdrževanja so všteta tudi sredstva za vzpostavitev stanovanj v 
stanje, da so sposobna vselitve, predvsem v primerih nepredvidljivih dogodkov (smrt 
najemnika, sklep sodišča, zamenjava stanovanj…). Predvidena so sredstva za interventna 
dela, ki jih je potrebno izvesti na podlagi odločb inšpekcij oz. s katerimi se ne sme odlašati, da 
se prepreči nastajanje večje škode. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 

4207 - Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj 
Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanjski fond. 
Za leto 2012 je predvidno nadaljevanje pričete investicije – rekonstrukcije - 

večstanovanjskega objekta na Smrekarjevi 52 ter pričetek investicije na Smrekarjevi 51, za 
katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Obenem se predvideva nadaljnje aktivnosti za 
izvedbo in pripravo dokumentacije za novogradnjo gradnjo  večstanovanjske hiše na naslovu 
Cegnarjeva ulica 4 (kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje). Predvidevamo tudi izvedbo 5 
stanovanjskih enot v pritlični etaži bloka Južna cesta 20, kar je omogočeno po sprejemu 
prostorskega akta ZN »Livade-zahod« za območje »C«.  

Pri predmetni postavki so predvidena še sredstva za načrte in drugo projektno 
dokumentacijo ter za nadzor nad investicijami. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
Opis proračunskih postavk 

4202 - Upravljanje stanovanjskega sklada 
Za stavbe, katerih lastnik je Občina Izola, kjer je po stanovanjski zakonodaji potrebno 

imeti upravnika se planirajo sredstva v višini 25.000 EUR. Stroške vodenja kreditov – Banka 
Koper, predstavljajo sredstva, ki jih je občina dolžna plačati Banki Koper za kredite, ki jih je 
v preteklih letih Občina razpisala kot stanovanjske kredite za občane (krediti za nakupe 
stanovanj po »Jazbinškovem zakonu«). V postavki so predvidena sredstva za obratovalne 
stroške in druge operativne odhodke. To so stroški, ki nastanejo v nezasedenih stanovanjih in 
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jih je dolžna poravnati Občina kot lastnik nepremičnine (vzdrževalnina Rižanski vodovod 
Koper, Pristojbine Elektro Primorska, ipd.).  

V postavki drugi operativni odhodki so zajeti stroški za objavo javnih razpisov, notarske 
storitve.  

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

4203 – Subvencije tržnih najemnin 
Novela Stanovanjskega zakona občinam nalaga obveznost subvencioniranja najemnine 

najemnikom, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije. 
Natančnejši pogoji, kriteriji in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije tržne 
najemnine je opisan v Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. 

Upravičenci za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci, ki plačujejo 
tržno najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega 
stanovanja v občini stalnega prebivališča. V l. 2012 predvidevamo porast zahtevkov za 
subvencije, zato je predviden odhodek v višini 48.000 eur. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 

4204 – Subvencije neprofitnih najemnin 
Občine so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin dolžne najemnikom, ki ne dosegajo določenega dohodkovnega cenzusa 
subvencionirat neprofitno najemnino, in sicer največ do 80%. V l. 2012 predvidevamo za te 
subvencije 70.000 eur. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
4205 - Plačilo deležev kupnin po stanovanjskem zakonu 
Večina prodaj po stanovanjskem zakonu je že zaključena oz. se število kreditov 

zmanjšuje, čemur primerno so sredstva v letu 2012 predvidena.  
Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 

 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
 

 
16069002 Nakup zemljišč 
 

8028 – Nakup zemljišč za obstoječe ceste 
Sredstva planirana na tej postavki so namenjena plačilom odškodnin za zemljišča, 

katerih prenos lastništva ni bil izveden s prodajnimi pogodbami, stranke pa so upravičene do 
odškodnine. Gre za zemljišča preko katerih že poteka cestna infrastruktura. Sredstva za nakup 
zemljišč za obstoječe ceste so podrobneje zajeta v načrtu razvojnih programov 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
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4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
 
08029001 Prometna varnost 
 

9004 – Občinski inšpektorat 
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje Občinskega inšpektorata in 

redarstva kot službe, ki je določena v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US), 
Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in Zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007).  Na podlagi Pravilnika o enotni uniformi, označbah in 
službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/2007) ter na podlagi Pravilnika 
o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/2007) je 
potrebno zagotoviti sredstva za uniformiranje in nemoteno delovanje Občinskega redarstva. V 
postavki so predvidena sredstva za nakup druge opreme in naprav za nadzor prometa in 
vzdrževanje opreme. Predvideni so tudi sredstva za druge operativne odhodke in izvršbe 
inšpektorata ter stroške postopka.  

Pripravil Črt Krnel. 
 
9006 – Medobčinski inšpektorat 
V letu 2012 je skupaj z Mestno občino Koper in Občino Piran predvidena ustanovitev 

Skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Koper, Občine 
Izola in Občine Piran«. Pravno podlago za ustanovitev organa skupne medobčinske uprave 
predstavljajo: Zakon o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo) (ZFO-UPB1), (Ur.l. 
RS, št. 32/2006, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A), Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2), (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/2010 in 84/2010 Odl. US) in Zakon o občinskem redarstvu (ZORed), (Uradni list RS, št. 
139/2006). 

Sredstva na postavki so planirana po razpoložljivih podatkih in so predvidena za 
pokrivanje  stroškov deleža  plač zaposlenih, ki bodo nastali pri delovanju medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. 

Pripravil Črt Krnel. 
 
9007 – Čiščenje odlagališč 
Na tej postavki so predvidena sredstva za sanacijo divjih odlagališč za katere ni možno 

ugotoviti povzročitelja in se nahajajo na javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Izola. 
Pripravil Črt Krnel. 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDEŠČINE 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 

4120 - Odvoz in uničenje zapuščenih vozil 
Proračunska postavka Odvoz in uničenje zapuščenih vozil zagotavlja sredstva za stroške 

odvoza, začasnega shranjevanja in uničenja zapuščenih  vozil. Na podlagi  19. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010) ima občinski redar pooblastilo, da 
odstrani zapuščeno vozilo z javne ceste na stroške lastnika. 

Pripravil Črt Krnel. 
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

0102 - Stroški plač. prometa KS Staro mesto 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS, in sicer stroškov vodenja podračuna. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

0101 - Stroški delovanja KS S. mesto 
Sredstva so namenjena za delovanje KS in Sveta KS, za opravljanje tekočih 

administrativnih opravil, organiziranju zborov in interesnih zborov krajanov, predstavitvi 
prostorskih aktov Občine Izola in srečanju ulic starega mesta. Srečanje je namenjeno 
predstavitvi delovanja društev v starem mestnem jedru, predstavitev posameznih ulic, kjer se 
krajani že aktivno povezujejo in predstavitev dobrih praks povezovanja krajanov in oživljanja 
mestnih jeder iz drugih okolij. 

Svet KS sodeluje s strokovnimi službami in Uradi Občine Izola, kar pripomore h 
kvalitetnejšemu reševanju skupnih problemov krajanov. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

0202 - Stroški plač. prometa KS Haliaetum 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

0201 - Stroški delovanja KS Haliaetum 
Sredstva so namenjena delovanju Sveta KS, organiziranju zborov in interesnih zborov 

krajanov, predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola in opravljanju administrativnih opravil. 
Svet KS sodeluje s strokovnimi službami in Uradi Občine Izola pri načrtovanju in 

reševanju skupnih problemov krajanov. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

0305 - Stroški plač. prometa KS Livade 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

0301 - Stroški delovanja KS Livade 
Načrtovana sredstva omogočajo redno opravljanje nalog v enakem obsegu kot v 

predhodnem letu. V zvezi z rednim delovanjem KS ni predvidenih sprememb. KS bo delovala 
za potrebe in interese krajanov, organizirala javne obravnave prostorskih aktov, sklicevala 
zbore krajanov, sodelovala s pristojnimi organi, urejala administrativne zadeve, ipd. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

0302 - Vzdrževanje cest 
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 Sredstva so namenjena za urejanje nekategoriziranih cest ( tamponiranje, betoniranje, 
odvodnjavanje, razna manjša popravila ) na območju KS Livade. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
 

 

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

0413 - Stroški plačilnega prometa KS Korte 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
0402 – Zadružni dom Korte 

Potrebna sredstva v višini 86.200,00 EUR pa planiramo od proračuna in od sredstev najemnin 
za poslovne prostore ter stanarin. Predvidevamo, da bomo  oddali tudi prostor, ki ga je 
uporabljalo Društvo na stopničkah , ki je prenehalo z dejavnostjo in vrnilo ključe.  
Potrebno bo nadaljevati z izdelavo projektov obnove doma in okolice Ostala sredstva, ki so na 
razpolago bomo porabili  za obnovo vzhodnega dela strehe, za obnovo dimnika gostilne in 
dveh dimnikov stanovanj, preureditev sanitarij za KS in društva, opremo v garderobi  ter za  
tekoče vzdrževanje dvorane,  poslovnih prostorov, stanovanj in  za tekoče stroške  - elektrika, 
voda , odvoz smeti, čistila in čiščenje prostorov, zavarovanje objekta itd. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

0401 - Stroški delovanja KS Korte 
Redna dejavnost Krajevne skupnosti Korte v leto 2012 se bo opravljala v dosedanjem 

obsegu. Potrebna sredstva v višini 8.020,00 EUR smo predvideli na osnovi porabe v letu 2011  
in programa dela za leto 2012 Večja poraba je predvidena le na postavki – izdatki za 
reprezentanco, ki je  bila do sedaj prenizka. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
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0412 – Oprema za delovanje KS Korte 
Za  nabavo opreme smo planirali 2.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za nabavo klime  

za gretje male dvorane. Nabaviti moramo še nekaj  stolov  v mali dvorani KS, in  eno omaro 
za arhiv KS. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

0404 – Vzdrževanje cest 
Planirana sredstva v višini 16.000,00 EUR so namenjena za tekoče urejanje krajevnih 

cest  na območju Krajevne skupnosti Korte (gramoziranje, odvodnjavanje in razna manjša 
dela). Pojavlja se problem vzdrževanja poljskih in gozdnih poti, ki so javno dobro  na 
območju KS  in služijo pretežno za dostop do kmetijskih zemljišč in gozdnih  površin.  

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
 

0406 – Ureditev vodnih virov 
V letu 2012  planiramo še naprej vzdrževati obnovljene vodne vire Frata v Kortah, 

Žaneštra v Čedljah in Parila v Cetorah. Za to smo predvideli 4.500,00EUR.  
Potrebno bi bilo nadaljevati z obnovo preostalih vodnih virov na območju KS Korte, kar je 
bilo opuščeno zaradi pomanjkanja sredstev.  Planirali smo ureditev dostopa do vodnega vira 
Frata v Medoših v višini 4.000,00 EUR. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

0414 – Zamenjava hišnih številk 
Po dolgih letih smo začeli s postopkom za zamenjavo hišnih številk v Kortah. Postopek 

je  na pobudo Krajevne skupnosti Korte bil sprožen na Pododboru za toponomastiko pri 
občini Izola.  Dne, 28.10.2011, smo izvedli zbor občanov (po predhodnem posvetovanju  v 
skladu z ZDIONUS), kjer so se krajni odločili za ulični sistem. 

Potrebno bo zamenjati, naročiti in nabaviti cca 300 hišnih številk in jih postaviti na 
stanovanjske hiše. Na podlagi izkušenj pri zamenjavi hišnih številk v Cetorah in na Nožedu 
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nameravamo organizirati akcijo in zadolžiti lastnike hiš, da si sami postavijo hišne številke na 
svoje objekte. Kjer ni lastnikov ali so objekti zapuščeni pa bo to opravil drugi izvajalec, ki ga 
bo KS za to izbrala. Ker predvidevamo, da se bo postopek izvajal v pretežno v letu 2012 smo 
sredstva, ki so bila namenjena v  letošnjem letu prenesli v leto 2012.  

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

0403 – Stroški krajevnega pokopališča 
V skladu z občinskim Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju  

pokopališč in pokopališkem redu na območju občine Izola, bomo še naprej upravljali s 
pokopališčem v Kortah. Pogrebno dejavnost smo v letu 2005 prenesli v izvajanje 
Komunalnemu podjetju Izola.  Krajevna skupnost bo skrbela za vzdrževanje pokopališča in 
sistem plačevanja najemnin za grobove.  V letu 2012 smo predvideli 8.000,00 EUR prihodkov 
od najemnin za grobove.  Potrebno je izdati računa za najemnino grobov za  polovico leta 
2010 in leto 2011. Zbrana sredstva bomo porabili za tekoče vzdrževanje pokopališča in za 
plačilo tekočih stroškov (voda, elektrika, odvoz smeti), vzdrževanja orodja in opreme. 

Pričakujemo, da bo občina v letošnjem letu nadaljevala z širitvijo pokopališča po planu, 
ker je nujno zagotoviti nova mesta za pokopavanje. Zaradi izvajanja del pri širitvi pokopališča 
se bodo povečali stroški vode, elektrike in tekočega vzdrževanja. Prav tako smo zaradi 
nemotenega izvajanja pogrebov sklenili podjemno pogodbo s Panger Jožetom, in sicer za 
čiščenje vhoda in mrliške kapelice pred pogrebi, zato smo ponovno predvideli sredstva na 
postavkah – plačilo po pogodbah o delu in – posebni davek na prejemke.  
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE - DOBRAVA 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

0510 - Stroški plačilnega prometa KS Jagodje 
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna 

plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

0511 – Praznik krajevne skupnosti 
Krajevna skupnost praznuje krajevni praznik na dan 8. septembra., ki ga uspešno 

organiziramo vsako leto. Udeležba krajanov na praznovanju krajevnega praznika je vsako leto 
večja. Letos smo v okviru praznika KS izdali tudi lastno glasilo, ki smo ga dostavili vsem 
gospodinjstvom v KS.  Glasilo ob prazniku bomo izdali tudi naslednje leto, zato smo na tej 
postavki planirali nekaj več sredstev kot v letu 2011. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

0502 - Stroški objekta Jagodje 24A 
V ta namen smo predvideli 57.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za zavarovanje   

objekta.. Nabaviti je potrebno še nekaj pisarniške opreme in gasilskih lopi za prireditve. 
Urediti je potrebno okolico stavbe in parkirišča. Za investicijsko vzdrževanje smo predvideli 
37.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za obnovo fasade in sodelovali pri pokritju balinišča 
opravili še nekaj drugih manjših del na objektu. Na proračunski postavki so predvidena tudi 
sredstva za varovanje objekta in zavarovanje oseb in sredstev v okolici doma in na parkirišču. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 
 

0501 - Stroški delovanja KS Jagodje 
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Sredstva v višini 12.130,00 EUR so namenjena za delovanje sveta Krajevne skupnosti, 
organiziranje zborov krajanov, interesnih zborov in drugih sestankov raznih odborov in 
komisij, predstavitvi raznih prostorskih aktov, izobraževanju in  udeležbi na seminarjih. 
Sredstva smo predvideli na podlagi porabe v letu 2011 Povečali smo postavko poštnina in 
kurirske storitve. Zmanjšali smo postavko –drugi operativni odhodki, ker smo v letu 2011 iz 
te postavke pokrivali stroške za opravljanje administrativnih  del po podjemni pogodbi. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
0509 - Oprema za delovanje KS Jagodje 
Pisarno KS se renovira in na novo opremi. Potrebna bodo nabava pohištva in obrtniška 

dela.  
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 

 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

0503 – Vzdrževanje cest 
Ker smo v letu 2011 namenili vzdrževanju cest minimalna sredstva v višini 2.836,72 

EUR bo v letu 2012 potrebno več sredstev za minimalno tekoče vzdrževanje predvsem 
makadamskih cest. Uredili bomo tudi odvodnjavanje na nekaterih cestnih odcepih in popravili 
nekaj podpornih zidov. Skupaj smo v ta namen predvideli 10.150,00 EUR. 

Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
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III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 
 

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

 
OB040-11-0001 Oprema občinske uprave 2011-2012 
Program opremljanja občinske uprave zajema sredstva, namenjena nabavi opreme, ki jo 

občinska uprava in organi občine potrebujejo pri izvajanju svojih nalog oziroma za redno 
delovanje. 

Pripravil Alen Grbec 
 
OB040-11-0029 Sončno nabrežje 8 - Ureditev pritličja 
Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za obnovo desnega in delno levega 

krila pritličja Sončnega nabrežja 8, saj so sedanji pritlični prostori neuporabni  in 
nefunkcionalni. Z obnovo se bodo vzpostavili primerni prostori za pisarne in glavno pisarno, 
sprejem strank in sejno sobo te sistemsko sobo. Glavno vodilo pri predmetnih delih je 
omogočiti vhod v glavno pisarno in sejno sobo brez grajenih in komunikacijskih ovir za 
funkcionalno ovirane osebe tako, kot to zahteva Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, 
pomeni, da je omogočen samostojen in varen dostop, vstop in uporaba prostorov v javni rabi 
in vzpostavitev. Prav tako se je potrebno zavedati, da počasi prehajamo na digitalizacijo 
procesov in se s predmetno ureditvijo vzpostavlja tudi info točka z možnostjo dostopa do vseh 
občinskih predpisov, prostorskih vpogledov, ipd temu tudi primerna sistemska podpora… in 
seveda smotrna izraba vsakega prostora, ki ga imamo na razpolago. 
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 
 

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1702 Primarno zdravstvo 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
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OB040-11-0047 Zdravstveni dom Izola - investicijsko vzdrževanje kotlovnice  
Sredstva namenjamo v proračunskem letu 2012 javnemu zavodu Zdravstveni dom Izola 

za sofinanciranje naslednjih programov in projektov: 
− sofinanciranje nakupa novih reševalnih vozil v višini sorazmernega deleža, ki ga 

bodo predvidoma zagotovile sosednje občine; 
− sofinanciranje sorazmernega deleža za izvedbo nujnih investicijskih vzdrževalnih 

del v kotlovnici ter na objektu zdravstvenega doma ter 
− za večji obseg investicijsko vzdrževalnih del na hišnem dvigalu. 
Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 

 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 

OB040-11-0013 Sanacija spomenikov NOB  
Investicijska sredstva namenjamo za obnovo zgodovinskih in memorialnih spomenikov 

ter obeležij Narodno osvobodilnega boja (NOB) na območju občine Izola v proračunskem 
letu 2012. Kot zgodovinski in memorialni spomeniki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave PN, št. 31/84 in 15/90) 
razglašeni naslednji spomeniki: spomenik padlim borcem NOV v Morovi ulici, spomenik 
padlim za svobodo na Trgu padlih za svobodo, spomenik padlim v NOB in drugim žrtvam v 
Jagodju, spomenik padlim borcem in drugim žrtvam na Šaredu in spomenik v spomin žrtvi 
fašizma na Maliji, … .  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

OB040-07-0007 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov kulturne 
dediščine  
Investicijska transferna sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za nadaljevanje 

obnove razglašenega spomenika sakralne kulturne dediščine - zvonika župne cerkve sv. 
Mavra v Izoli v letu 2012. Načrtovana je izvedba posegov na notranji strani zvonika z 
namenom ureditve varno dostopne razgledne točke z izolskega zvonika ter ureditve dostopov 
in neposredne okolice zvonika, kar bi predstavljalo dokončno sanacijo zvonika in dodano 
vrednost v turistični ponudbi našega mesta.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

1803 Programi v kulturi 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

OB040-07-0009 Mestna knjižnica - investicijsko vzdrževanje in opremljanje  
Mestni knjižnici namenjamo investicijska transferna sredstva v skladu s programom 

opremljanja v letu 2012, in sicer za nakup knjižnične in računalniške opreme, nalepk črtnih 
kod za novo knjižnično gradivo (približno 5.000 enot) ter za postavitev nujno potrebnih 
varovalnih vrat. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
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18039005 Drugi programi v kulturi 
 
OB040-07-0010 CKŠP - Kulturni center - invest. vzdrževanje in opremljanje  
V proračunu za leto 2012 so načrtovana investicijsko transferna sredstva za tehnološko 

nadgradnjo Art kina Odeon Izola, saj smo priča spremembi formatov predvajanja filmov v 
kinodvoranah. Do sedaj je zadostovala projekcijska tehnologija, ki podpira predvajanje filmov 
iz 35 mm filmskega traku, kar pa kmalu ne bo dovolj, saj se delež filmov v distribuciji na 
35mm traku že zmanjšuje. V komercialnih verigah so na prehod že pripravljeni in imajo 
večino svojih dvoran primerno opremljenih z digitalnimi projektorji in serverji. Zaradi cenejše 
distribucije so že nekaj časa prisotni formati z digitalnimi zapisi, ki zagotavljajo kakovostno 
projekcijo. S tehnološko nadgradnjo bomo v Art kinu Odeon zagotovili digitalni projektor s 
serverjem, predvajalnike za DigiBeta kasete, HDcam kasete in Blu-ray ter nadgradili audio 
opremo. V programu opremljanja zagotavljamo tudi sredstva za nakup in montažo 
regulatorjev reflektorjev, obnovo odra in nabavo dodatnih električnih instalacij. V primeru 
objave razpisa Filmskega centra Slovenije za sofinanciranje uvajanja digitalizacije v letu 2012 
predvidevamo pridobitev sorazmernega deleža sredstev v višini do 50.000 EUR. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

1804 Podpora posebnim skupinam 
 
180490003 Podpora narodnostnim skupnostim 
 

OB040-11-0059 ISNS - program invest. vzdrževanje in opremljanja 
V proračunu za leto 2012 so načrtovani investicijski transferni odhodki za program 

investicijskega vzdrževanja in opremljanja ISNS na podlagi sprejetih dokumentov 
identifikacije investicijskih projektov. Na podlagi ustavne pravice zagotavljamo Italijanski 
samoupravni narodni skupnosti sredstva za delovanje skupnosti, sredstva za delovanje sveta 
ter za sofinanciranje kulturnih programov skupnosti. V razvojnem delu proračuna so 
načrtovani tudi investicijski transferni odhodki za program investicijskega vzdrževanja in 
opremljanja objekta Italijanske samoupravne narodne skupnosti, na podlagi sprejetih 
dokumentov identifikacije investicijskih projektov. Transferne odhodke namenjamo za 
sanacijo kamnitih zidov med objektom Smrekarjeva št. 61 in 59, prekritje strehe s korci, 
obnovo opleskov v Manziolijevi palači, obnovo lesenih podov in parketov v Manziolijevi 
palači in izvedbo ločenega sistema kanalizacije s priključitvijo na javno omrežje. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 Programi športa 

 
OB040-07-0014 CKŠP - Center za šport - inv. vzd. in opremljanje  
Sredstva za investicijske transfere in odhodke v skupni višini 117.500 EUR namenjamo 

v proračunu za leto 2012 Javnemu zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola - OE 
Center za šport, za naslednje namene:  

− za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v skladu s programom 
investicijskega vzdrževanja v športni dvorani v Kraški ulici, večnamenski 
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telovadnici v Livadah, telovadnici v Arrigoniju na mestnem stadionu v Izoli in 
stadionu na Maliji ter drugih objektih. 

− za nakup najnujnejše športne in druge opreme za izvajanje letnega programa športa 
na podlagi programa opremljanja - nakup čolnov za vodne športe ter nakup nujno 
potrebne računalniške opreme in 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

OB040-10-0003 CKŠP - Nakup transportno-vlečnega vozila  
Za plačilo nakupa dveh transportnih vozil za prevoz oseb in hkratno vleko prikolic s 

športno opremo namenjamo finančna sredstva (plačilo finančni leasinga) v višini 16.000 
EUR). 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0054 Mestni stadion - legalizacija   
V proračunu za leto 2012 so načrtovana sredstva za izvedbo projekta legalizacije oz. 

pridobitev uporabnega dovoljenja za vzhodni del objekta mestnega stadiona v Izoli. 
Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0058 Telovadni prostori v Kraški - nadzidava 
V proračunu za leto 2012 so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 

nadzidavo prizidka ob športni dvorani v Kraški ulici in gasilskem domu v Izoli ter izgradnjo 
telovadnih prostorov.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-08-0014 Športno igrišče Malija 
V proračunu za leto 2012 so načrtovana sredstva za izdelavo investicijske 

dokumentacije za ureditev območja stadiona na Maliji. 
Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0060 Podpora udeležbe na Olimpijskih igrah 
V proračunu so načrtovani investicijski transferni odhodki v višini 20.000 EUR, ki jih 

namenjamo za sofinanciranje nakupa vrhunske športne opreme izolskim olimpijcem, ki bodo 
nastopili na letnih Olimpijskih igrah v Londonu 2012.   

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0055 Rekreacijski park Livade 
V proračunu so načrtovani odhodki za izdelavo investicijske dokumentacije ter 

izgradnjo rekreacijskih površin v območju ob večnamenski telovadnici v Livadah. Na 
območju vzhodno od telovadnice se predvidoma uredi park ki bi zagotavljal zeleno bariero 
med šolskim in stanovanjskim kompleksom. Obenem bi nudil tudi možnost uporabe obema 
območjema in širše. Večnamenski rekreacijski park bi bil zasnovan tako da bi obsegal 
različne  vadbene in rekreacijske elemente: trim progo, skok v daljino, različne vadbene 
postaje z elementi za specifične ali kombinirane vaje, plezala, plezalne mreže, peskovnike… 
Kot zeleno območje se ga istočasno izkoristi tudi kot prostor za počitek in druženje: opremi se 
s klopmi, pitniki, ležalnimi ploščadmi,…Površine se parkovno zazeleni, kar poleg vizualnega 
učinka zagotavlja tudi primeren prostor za sprostitev, obenem pa način ozelenitve zagotavlja 
tudi klimatsko ugodnejše okolje zlasti v poletnem času. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0056 Otroško igrišče v Livadah 
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V proračunu za leto 2012 so načrtovani investicijski odhodki za izdelavo investicijske 
dokumentacije ter izgradnjo otroškega igrišča v Livadah (ob samopostrežni trgovini Hofer). 
Na območju zahodno od trgovine Hofer se na prosti neurejeni zelenici predvidoma uredi 
otroško igrišče. Igrišče, ki jih v okolišu drastično primanjkuje, bi bilo namenjeno otrokom 
različnih starostnih obdobij. Zaradi bližine obstoječih stanovanjskih objektov in dostopnih 
cest, bi igrišče bilo predvidoma ograjeno in zaklenjeno v nočnem času. Igrišče bi bilo v 
osnovi osvetljena, primerno tlakovana površina namenjena več športnim dejavnostim znotraj 
omejenega tlorisnega gabarita. Površine bi se lahko koristilo tako za dejavnost nogometa, 
odbojke, košarke, badmintona, vključujoč plezalne stene ali plezalne mreže…vendar vselej 
zunaj tehničnih normativov za posamezno športno dejavnost. 

Kot zeleno območje se širši prostor lahko v naslednji fazi istočasno izkoristi tudi kot 
prostor za počitek in druženje: opremi se s klopmi, mizami, pitniki, ležalnimi ploščadmi,… 
Površine se parkovno zazeleni, kar poleg vizualnega učinka zagotavlja tudi primeren prostor 
za sprostitev, obenem pa način ozelenitve zagotavlja tudi klimatsko ugodneje okolje zlasti v 
poletnem času. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 Vrtci 

 
OB040-07-0018 Program investicijskega vzdrževanja in opremljanja vrtcev 
V proračunu za leto 2012 so načrtovana proračunska sredstva, ki jih namenjamo 

izolskim vrtcem za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 
2012. 

Vrtcu Mavrica tako zagotavljamo proračunska sredstva za nakup plinskega kotla in 
pralnega stroja ter sanacijo kotlarne in stavbnega pohištva.  

Narodnostnemu Vrtcu L'Aquilone namenjamo sredstva za nakup didaktičnih sredstev, 
najnujnejše kuhinjske in pohištvene opreme ter za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva 
na izpostavljenih delih objekta.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OB040-11-0053 Vrtec Mavrica - ureditev igralnic 
V proračunu za leto 2012 so načrtovani investicijski odhodki za izdelavo investicijske in 

projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke za izvedbo spremembe namembnosti 
z rekonstrukcijo hišniškega stanovanja v igralnico Vrtca Mavrica v enoti Školjka. Projektna 
dokumentacija in pridobljena upravna dovoljenja za gradnjo bodo omogočala fazno izgradnjo 
dodatnih igralnic v nadzidani etaži +1. Obravnavani projekt posega v objekt prizidka 
hišniškega stanovanja k vrtcu. Višinski gabariti obstoječega objekta obsegajo etaže –K+P. 
Tlorisni gabarit znaša cca 80 m2 zazidane površine. Prizidek obsega etažo kleti in visokega 
pritličja. V pritličju je stanovanjska enota, v etaži kleti pa shramba in garaža. V etažo kleti se 
ne posega. Obravnavani poseg obsega spremembo namembnosti iz stanovanja velikosti cca 
80 m2 v dejavnost vrtca. Obenem poseg obsega tudi nadzidavo v pritličju obravnavanih 
površin in sicer za etažo nadstropja. Nadzidava posega delno tudi v manjši del obstoječega 
objekta vrtca in sicer cca 20 m2. V pritličju bodo predvidoma prostori za prvo starostno 
obdobje: igralnica, garderoba s prostorom za previjanje in sanitarije. K objektu se bo dozidalo 
zunanje zaprto stopnišče z vetrolovom. Vodilo bo v prostore nadstropja namenjene igralnici 
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za drugo starostno obdobje ki bodo obsegali: igralnico, sanitarije, shrambo. Preko shrambe se 
bo izvajala dostava hrane v nadstropje in sicer preko dvigala nameščenega znotraj obstoječega 
objekta vrtca. Vetrolov se nameni  vozičkom. V prostoru prej namenjenemu hrambi vozičkov 
se uredi garderoba za igralnico v nadstropju. Nadstrešek nad obstoječim vhodom se podaljša 
do drugega kraka obstoječega objekta s čimer pridobimo zunanje pokrite površine namenjene 
lažjemu dostopu v objekt in manipulaciji gospodarskega dvorišča. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 Osnovno šolstvo 

 
OB040-07-0020 Program investicijskega vzdrževanja in opremljanja 
osnovnih šol 
Izolskim osnovnim šolam namenjamo investicijska transferna sredstva za izvedbo 

programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja v proračunskem letu 2012, in sicer:  
Osnovni šoli Dante Alighieri namenjamo sredstva v skupni višini 14.300 EUR za nakup 

opreme (didaktična in avdiovizualna sredstva, klimatske naprave, oprema učilnic in 
zamenjava stavbnega pohištva). 

Osnovni šoli Livade namenjamo sredstva v skupni višini 27.000 EUR za naslednje 
namene: 15.000 EUR za nakup opreme (audio-vizualna sredstva, oprema v telovadnici in 
razdelilni kuhinji ter zamenjava dotrajane sanitarne opreme) in 12.000 EUR za investicijsko 
vzdrževanje (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na izpostavljenih delih objekta, talnih 
oblog in nekatera najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela).   

Osnovni šoli Vojke Šmuc oz. Podružnični šoli v Kortah namenjamo sredstva v skupni 
višini 117.100 EUR, za naslednje namene: 46.500 EUR za nakup opreme (športne opreme 
telovadnic, opreme učilnic, učil, …) in 70.600 EUR za najnujnejše investicijsko vzdrževanje 
(zamenjava dotrajanih lesenih oken, vrat ter drugega stavbnega pohištva, zamenjavo svetil, 
talnih oblog in najnujnejšega pohištva oz. opreme, nakup klimatskih naprav, … in druga 
najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela)  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OBO040-11-0051 OŠ Dante Alighieri - investicije 
V proračunu za leto 2012 zagotavljamo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke (nadzidava sedanje terase) ter ustrezno notranjo 
rekonstrukcijo za ureditev igralnic za potrebe vrtca. Za izvedbo investicije bosta Občina Izola 
in Italijanska samoupravna narodna skupnost predvidoma pridobili dodatna sredstva iz 
različnih virov (MŠŠ RS - sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti, Unija Italijanov, 
EKO-sklad RS). Obravnavani poseg obsega nadzidavo obstoječe terase v 2 nadstropju 
objekta. Predvideni poseg predvideva nadzidavo celotne terase v izmeri cca 230m2 v etaži 2. 
nadstropja na JZ strani objekta. S posegom se pridobi 4 nove učilnice dostopne preko 
obstoječega hodnika. Vse novo pridobljene površine bodo namenjene učencem tretjega triletja 
in sicer za potrebe izvajanja nivojskega pouka v manjših skupinah.  

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OBO040-11-0052 OŠ Vojke Šmuc - investicije 
V proračunu za leto 2012 zagotavljamo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
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dograditve dodatnih štirih učilnic devetletke v prizidku k prvi stavbi na notranjem delu 
šolskega kompleksa. Obravnavani projekt obsega poseg dozidave k obstoječemu južnemu 
traktu objekta osnovne šole in sicer v  etaži pritličja in 1. nadstropja. Predvideni poseg 
predvideva dozidavo v izmeri cca 230m2 v etažah pritličja in nadstropja na SZ strani južnega 
trakta objekta. Vse novo pridobljene površine bodo namenjene učencem prvega triletja. 
Pritličje: Novi prostori bodo za učence prvih razredov in sicer: dve matični učilnici s 
pripadajočimi terasami, sanitarije za deklice (sanitarije za dečke so organizirane v etaži 
znotraj obstoječega objekta), kabinet in skupni prostor. Garderobe za nove potrebe so 
organizirane na hodniku. Nadstropje: Novi prostori bodo za učence tretjih razredov in sicer: 
dve matični učilnici, sanitarije za dečke (sanitarije za dečke so organizirane v etaži znotraj 
obstoječega objekta), kabinet in skupni prostor. Garderobe za nove potrebe so organizirane na 
hodniku. Dostop do dozidanih prostorov ostaja obstoječ – skozi vhod za prvo triletje na 
vzhodnem robu južnega trakta. Jugozahodna fasada obstoječega objekta se sanira in skupaj s 
fasado dozidanega objekta  opremi s plezali (plezalna stena, plezalna mreža). 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
OBO040-11-0057 OŠ Livade - investicije 
V proračunu zagotavljamo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo investicijske 

dokumentacije za izdelavo idejne zasnove dokončne ureditve ožjega in širšega območja ob 
Osnovni šoli Livade. Projektna IDZ dokumentacija bo predvidoma obravnavala širše območje 
šolskega kompleksa. Predmet projektne dokumentacije je analiza potreb in idejna zasnova 
umestitve zunanjih športnih in rekreacijskih površin namenjenih potrebam osnovne šole. 
Oblikovanje območja bi obsegalo tudi zasnovo zunanje ureditve z upoštevanjem različnih 
sklopov zelenih območij: učni vrt, dišavni vrt, vodne površine, senčni prostor, parkovne 
površine… 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
 

OB040-07-0022 Glas. šola Izola - prog. inv. vzd. in opremljanja 
Glasbeni šoli v Izoli namenjamo v letu 2012 sredstva za sofinanciranje nakupa glasbenih 

inštrumentov. 
Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
 

OBO040-08-0024 Dnevni center za starejše 
V proračunu za leto 2012 zagotavljamo sredstva investicijskih odhodkov za izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije ter sredstva za druge odhodke v zvezi z izvedbo 
izgradnje Dnevnega centra za starejše v občini. Višinski gabariti predvidenega objekta 
obsegajo etažo P. Tlorisni gabarit znaša  cca 500 m2 zazidane površine. Dimenzije objekta 
znašajo brez vhodnega nadstreška cca 22,00 x 21,00 m. Streha je nesimetrična dvokapnica z 
naklonom 18°. Med obema deloma strehe pod naklonom teže vzdolž objekta (nad hodnikom) 
zasteklitveni pas. Nad njim je na severni fasadi svetlobni pas, ki osvetljuje malo in srednjo 
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dvorano. Center je namenjen celodnevnim dejavnostim starejših občanov vključno z 
druženjem. Vhodni prostor s shranjevalnimi omarami predstavlja povezovalno enoto med 
sanitarnimi prostori, pisarno, skladiščem in osrednjim dvoranskim prostorom. Dvorana s 
skupno površino cca 250 m2 je oblikovana tako, da se po potrebi zlahka preoblikuje v tri po 
velikosti različne dvoranske enote. Temu je prilagojena tudi konstrukcijska zasnova objekta. 
Dvorane so povezane tudi s kuhinjo in šankom. Oba prostora sta namenjena interni uporabi za 
potrebe uporabnikov, tudi ob večjih dogodkih, obenem pa omogočata tudi organiziranje 
kuharskih tečajev, tekmovanj in drugih dogodkov… Južna fasada se v celoti odpira proti 
zelenim površinam. Znotraj pokritega dela objekta sta oblikovani manjši terasi ki nudita 
zavetje pred dežjem in soncem v poletnih mesecih. Objekt se z v celoti zastekljeno fasado 
povezuje z okolico, pri čemer je ob toplejših mesecih možna direktna povezava zunanjega in 
notranjega prostora. Zunanji prostor na južni in vzhodni strani objekta označujejo v teren 
umeščene pergole. Objekt bo predvidoma zasnovan kot energetsko varčen objekt z uporabo 
fotovoltaike. 

Obrazložitev pripravil-a: Miran Žlogar 
 

 

4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN 
KOMUALNI RAZVOJ 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1105 Ribištvo 
 
11059001 Program razvoja ribištva 
 

OB040-11-0002  Ohranjanje in razvoj ribištva 2011-2014 
Ribištvo predstavlja eno od pomembnejših gospodarskih panog v občini Izola. Potrebno  

je posvečati posebno pozornost ohranjanju in razvoju te panoge, saj se Izola kot mesto 
predstavlja tudi skozi to panogo. 

Pravna podlaga za subvencioniranje je Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola. Intenzivnost pomoči v 
ribištvu pomeni spodbujanje in ohranjanje ribiške dejavnosti. Sredstva se dodelijo v obliki 
nepovratnih sredstev, namenjena so za investicije pri nabavi ribiške opreme, spodbudimo 
ribiško dejavnost. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je potrebno pridobiti soglasje 
Ministrstva za kmetijstvo. Sredstva se dodelijo za pomoč v ribištvu in prilagoditev ribiške 
industrije, saj sredstva ribičem pod normalnimi tržnimi pogoji zaradi nestabilnega sektorja ne 
zadostujejo. Ukrep upošteva dejstvo, da morajo investicije prispevati k ohranjanju 
ekonomskih koristi in zagotoviti tehnično in ekonomsko stabilnost. Finančna sredstva so 
namenjena ribičem, da se usposobijo za kakovostnejšo, zadostno in ustrezno ribiško 
proizvodnjo ter ohranitev ribištva v občini Izola.  

Tako je tudi za leto 2012 na področju ribištva predvideno, da bo Občina Izola na podlagi 
Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz 
morja v Občini Izola izvedla razpis za subvencioniranje nalog za izvajanje dejavnosti ribištva, 
njegovo ohranjanje in razvoj. Intenzivnost pomoči v ribištvu pomeni spodbujanje in 
ohranjanje ribiške dejavnosti. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in so 
namenjena investicijam  nabave ribiške opreme. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je 
potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo, izvaja pa se iz proračuna občine. 

Obrazložitev pripravila: Jože Črnelič 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije  
 
12029001 Oskrba z električno energijo 
 

OB040-11-0064 FVE 
V sklopu projekta so predvidena sredstva za stroške postopkov pri iskanju najemnikov 

ali sklenitvi javno zasebnega partnerstva za FV. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 
OB040-07-0002 Cesta A 
Predvidena je povezava ceste A s Partizansko ulico,v dolžini cca. 75 m. Cesta je 

začasnega pomena do izgradnje krožišča na Prešernovo cesto.. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0026 Opremljanje UN Malija 
Ob gradnji kanalizacije smo predvideli tudi gradnjo dela dostopnih cest po UN Malija in 

drugih naprav v teh cestah (vodovod, javna razsvetljava, elektrika), ki sovpadajo s trasami 
sistema kanalizacije. Cesta Malija – Nožed  je še v makadamski izvedbi. V letu 2012 je 
predvideno asfaltiranje ceste in gradnja kanalizacije na določenih odsekih. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-07-0031 Opremljanje UN Korte - Zadružni dom – cesta 
Zgrajena bo dostopna cesta med obstoječimi objekti in urejen dostop do nezazidanih 

gradbenih parcel v občinski lasti. Ob cesti bo urejena tudi javna razsvetljava. 
V letu 2012 predvidevamo urediti lastništvo potrebnih zemljišč in gradnjo komunalne 

infrastrukture. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0033 Opremljanje OPPN Mala Seva - cesta 
V skladu z Zazidalnim načrtom za naselje Mala Seva je v letu 2012 in 2013 predviden 

nakup zemljišč in gradnja dela notranje osrednje ceste skozi naselje za ureditev dostopov do 
gradbenih parcel, ter ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0036 Program inv. vzd. cest KS Jagodje 2008-2012 
Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture. Vsako leto je potrebno 

obnoviti ali popraviti dele vozišča mestnih ulic in lokalnih cest, ki jih  obnavljamo v okviru 
investicijskega vzdrževanja po programu krajevne skupnosti Jagodje. 



 

 88

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0037 Program inv. vzd. občinskih cest 2008 – 2012 
Sredstva so namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom, ki ne sodijo v redno 

vzdrževanje občinskih cest in se pojavijo tekom proračunskega leta, tako v mestu kot tudi na 
podeželju. V ta dela sodijo preplastitve z asfaltom daljših odsekov cest, kot tudi krpanje 
večjih udarnih jam, ter nepredvidene intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih 
prometnih površin. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-07-0042  Ureditev avtobusnih postajališč 
S proračunsko postavko ureditev avtobusnih postajališč se predvideva poravnava 

zapadlih obveznosti, ki so nastale v letu 2010 in kritje stroškov rednega vzdrževanja 
obstoječih avtobusnih postajališč. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-07-0058 Južna cesta - povezava na hitro cesto  
Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja za navedeno cesto. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0070 Program inv. vzd. cest KS Korte 2008-2012 
Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture. Vsako leto je potrebno 

obnoviti ali popraviti dele vozišča mestnih ulic in lokalnih cest, ki jih  obnavljamo v okviru 
investicijskega vzdrževanja po programu krajevne skupnosti Korte. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0071 Program inv. vzd. cest KS Livade 2008-2012 
Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture. Vsako leto je potrebno 

obnoviti ali popraviti dele vozišča mestnih ulic in lokalnih cest, ki jih obnavljamo v okviru 
investicijskega vzdrževanja po programu krajevne skupnosti Livade. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0077 Krožišče hitra cesta 
Ob gradnji hitre ceste bo potrebno zgraditi tudi priključek za Izolo s krožiščem. Pri tem 

bo Občina Izola zgradila oziroma financirala pločnike in navezave na obstoječe cestno 
omrežje. Dela se bodo izvajala skladno z napredovanjem del na hitri cesti, predvidoma v letu 
2012 in 2013. Pred gradnjo je potrebno dokončati projektno dokumentacijo in nakupiti še 
potrebna zemljišča. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-08-0027  Cesta in pločnik Jagodje Belvedere - II. etapa  
Projektna rešitev ne zajema rekonstrukcije ceste, ampak izvedbo II. etaže podpornega 

zidu pri parceli št. 3892/1, k.o. Izola ob Cesti Jagodje Belvedere – 2. etapa. Zaradi višinskih 
razlik na terenu in zahtev lastnika navedene parcele se je med gradnjo prvega podpornega 
zidu pojavila potreba po izvedbi dodatnega podpornega zidu v II. Etaži, nad predvidenim in 
izvedenim podpornim zidom. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-08-0029 Slemenska cesta Jagodje – Šared 
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Predvideno je projektiranje slemenske ceste in pridobitev gradbenega dovoljenja, pred 
tem pa še odkup zemljišč za bodočo traso ceste. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-10-0001 Cankarjev drevored 
Občina Izola želi urediti meteorno kanalizacijo v Cankarjevem drevoredu, v dolžini 800 

m, katera bo služila tudi za potrebe podjetja Sava IP d.o.o., ki v tem delu mesta gradi manjši 
hotel, ter urediti pločnik na tej strani ceste.  

Projekt bo vključeval ureditev meteornega kanala na odseku Cankarjevega drevoreda od 
uvoza za pošto do izliva v obstoječi odvodnik – hudournik zaradi opustitve obstoječih odprtih 
kanalov, ter strokovno presojo odvodnih razmer padavinskih voda kanalizacije vzdolž 
Cankarjevega drevoreda, z iztokom v morje Presojo je potrebno izdelati na osnovi zahteve JP 
Komunale Izola d.o.o., ki je bila podana v sklopu izdanih projektnih pogojev, št. 196-2/2010 z 
dne 9. 8. 2010. 

Obrazložitev pripravila: Irena Prodan. 
 

OB040-11-0019 Program povečanja varnosti v cestnem prometu 2011-2012 
Za zagotavljanje večje prometne varnosti se s programom zagotavljajo sredstva za 

postavitve ukrepov za umirjanje prometa na kritičnih mestih. V letu 2012 se planira tudi 
dopolnitev semaforske naprave v Simonovem zalivu z novo semaforsko glavo za kolesarje, ki 
bo prispevala k večji varnosti na tem križišču. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 
 

OB040-11-0024 Tlakovanje obale Sončno nabrežje  - 2. faza 
Izvedeno investicijo tlakovanja Sončnega nabrežja je potrebno zaščititi pred 

vremenskimi vplivi – z impregnacijo kamnitih površin.  
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
OB040-11-0061           Most Prešernova – Župančičeva 
Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo in izvesti nov most čez hudournik med 

Prešernovo in Župančičevo, ker obstoječi ne izpolnjuje zahtev po varnosti in nosilnosti. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj  

 
OB040-11-0062             Cesta Kajuhova Morer 
Sredstva so namenjena za  ureditev ceste - preplastitev. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
OB040-11-0063          Rekonstrukcija ceste Kažanova 
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste »Kažanova«, v 

dolžini cca. 500 m, v KS Jagodje Dobrava. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 

OB040-08-0021 Sofinanciranje prevoza potnikov 2008-2012 
Odlok o subvencioniranju dijaških prevozov nalaga obveznost zagotavljati sredstva - 

subvencijo za dijaške mesečne vozovnice v času trajanja šolskega leta. Višina subvencije je 
določena z odlokom. Višina sredstev je ocena, ki je letno odvisna od dijakov, ki zanjo prosijo 
in izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 
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13029004 Cestna razsvetljava 

 
OB040-07-0038 Program inv. vzd. javne razsvetljave 2008 - 2012 
Z uveljavitvijo Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS št. 81/2007) so podane naloge za prilagajanje obstoječe javne razsvetljave novim 

sodobnim zahtevam. Te naloge so povezane z znatnimi sredstvi, ki smo jih predvideli v 
proračunu. Potrebno bo postopoma zamenjevati neustrezna svetilna telesa. V prvi fazi 
nameravamo zamenjati svetilke na najbolj izpostavljenih mestih na območju mesta. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
OB040-07-0065  Program dopolnitve javne razsvetljave 2008-2012 
V sklopu teh sredstev so predvidene dopolnitve javne razsvetljave v mestu in na 

podeželju. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
1305 Vodni promet in infrastruktura 

 
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

 
OB040-07-0041 Ureditev pristanišča v Izoli 
Občina Izola je v začetku leta 2007 dostavila na pristojno ministrstvo Predlog finančne 
perspektive za razvoj ribištva v občini Izola v obdobju 2007-2013.  
Prva faza urejanja ribiške infrastrukture je bila dokončana v preteklem letu. Uporabno 

dovoljenje je pridobljeno. Gradbeno dovoljenje za drugo fazo je v fazi pridobivanja. 
V letu 2012 se bomo prijavili na javni razpis za drugo fazo urejanja ribiške 

infrastrukture. Občina predlaga sanacijo obeh pomolov malega mandrača, del obalnega zidu 
malega mandrača in sanacijo zidu ob Sončnem nabrežju. Poglobi s pripadajoči akvatorij 
akvatorij ter uredi privezna mesta in vso potrebno ribiško infrastrukturo za ribiče. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-11-0026 Odkup opreme za pristanišče rezervoarji za gorivo 
Predviden je odkup treh obstoječih rezervoarjev za gorivo, ki so v lasti OMV Slovenija 

d.o.o., vgrajeni na zemljišču pred hotelom Marina v Izoli. 
Rezervoarji bodo služili napajanju bencinskega servisa na carinskem pomolu. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
 
14 GOSPODARSTVO 

 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 

OB040-11-0030 Subvencije obrtnikom in s.p. za pospeševanje razvoja podjetništva 
Pravna podlaga za subvencioniranje je Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva in obrti v občini Izola. Finančna sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev 
po pravilu »de minimis«. Ukrep pomeni državno pomoč, za katero je potrebno pridobiti 
soglasje Ministrstva za finance. 

Obrazložitev pripravili: Jasna Tošič in IrenaZavrtanik. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

OB040-08-0007 Oprema za pospeševanje turizma 
Proračunska investicijska sredstva so namenjena za dokup in zamenjavo opreme, 

namenjene za organizacijo številnih prireditev in dogodkov, ki jih organizira občina ali njeni 
javni zavodi. V letu 2012 so sredstva na postavki namenjena dokupu novoletne razsvetljave. 
Novoletno razsvetljavo je potrebno stalno obnavljati, v letu 2011 smo pričeli z zamenjavo 
starih potratnih svetilk z varčnejšimi in trajnejšimi LED svetilkami. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik in Jože Černelič 
 

OB040-08-0017 Obnova fasad v mestnem jedru 
V mestnih jedrih se prebivalstvo stara, v njem ostajajo socialno manj prodorne skupine 

prebivalstva; privatizacija stanovanj (manj premožni so postali lastniki dotrajanih stanovanj) 
je še otežila prenovo stavbnega in stanovanjskega fonda v jedrih. Učinek projekta celovitega 
pristopa k revitalizaciji mestnih in vaških jeder bo motivacijski, tako za prebivalstvo, kot za 
lokalne skupnosti v regiji. Na ta način se bo povečala zavest, interes in podpora tovrstnim 
projektom. Obnovljena mesta in ostala naselja bodo prispevala k varstvu naselbinske in 
stavbne dediščine, racionalnejši rabi že zgrajenega stavbnega fonda v naseljih, oživljanju 
novih poslovnih možnosti, predvsem na področju turizma in trgovine, vse skupaj bo 
prispevalo k večni kvaliteti in raznolikosti bivanja in tako večji razpoznavnosti prostora.  

S tem ukrepom bomo občino Izola naredili privlačnejšo tako za turiste, kot za same 
prebivalce Izole. 

V letu 2012 bo v okviru razpoložljivih sredstev izpeljan javni razpis na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali 
stanovanjskih stavb za obnovo fasad v starem mestnem jedru občine Izola. 

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošič 
 

OB040-10-0002 REVITAS –Ljubljanska ul. 17 
V sklopu projekta Revitas je občina Izola zadolžena za nakup programske opreme ter 

nabavo digitalne info točke vseh partnerjev v projektu. Projekt je financiran iz programa IPA 
SLO – HR. 

Obrazložitev pripravila: Jože Černelič in Irena Zavrtanik 
 
OB040-11-0004        Izolske poti 
V okviru projekta Izolske poti se bosta uredili dve poti oziroma trasi z izhodiščem v 

naselju Šared, v skupni dolžini 18 km s celovito promocijo in povezavo v okviru naslova 
ukrepa 323 – Ohranjanje in razvoj dediščine na podeželju. V letu 2012 načrtujemo pričetek 
sanacije ureditve poti (rušitvena dela, ureditev odvodnjavanja ter postavitev signalizacije). 

Obrazložitev pripravila: Jože Černelič in Irena Zavrtanik 
 
OB040-11-0049 Revitas – info točka 
Občina Izola bo nabavila dve digitalni info točki. Projekt je financiran iz programa IPA 

SLO – HR. 
Obrazložitev pripravila: Jože Černelič in Irena Zavrtanik 
 
OB040-110050 OS4 – Muzej ribištva 
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Muzej ribištva v Izoli je še v idejni fazi. Obstaja več možnosti financiranja s pomočjo 
evropskih sredstev izmed katerih bomo izbrali ugodnejšo varianto. V letu 2012 predvidevamo 
izdelavo projektne dokumentacije. 

Obrazložitev pripravila: Jože Černelič in Irena Zavrtanik 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 
OB040-07-0068 Ureditev odlagališča odpadkov 
Sredstva so namenjena za sprotno zapiranje odlagališča odpadkov in za zagotavljanje 

ravnanja z odpadki po zahtevah okoljske zakonodaje s področja ekologije in ločenega zbiranja 
in odlaganja komunalnih odpadkov. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

OB040-07-0029   UN Korte - Kanalizacija II. faza 
V sklopu II. Etape izgradnje kanalizacijskega sistema z lokalno čistilno napravo v 

Kortah je v letu 2012 predviden pričetek gradnje primarne fekalne kanalizacije in 
sekundarnega omrežja za staro vas Korte.  

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 

OB040-08-0035 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema obale   
Občinski svet Občine Izola je na svoji 3. redni seji dne 16.10.2008 potrdil pristop 

Občine Izola k projektu Rižanskega vodovoda Koper, ter s tem potrdil dokument 
identifikacije investicijskega projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema  obale«.  

Javno podjetje Rižanski vodovod d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper, je v juniju 2008 
izdelalo dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema Obale«. Na podlagi izdelane Študije primernosti projekta in zaradi 
kandidiranja na sofinanciranje iz Kohezijskega sklada EU, so se investitorke Mestna občina 
Koper, Občina Izola in Občina Piran odločile, da pristopijo k skupnemu reševanju 
problematike vodooskrbe vodovodnega sistema Obala. 

Najbolj pereč problem omenjenega vodovodnega sistema je v nenehnih okvarah 
sistema, ki zahtevajo velika vsakoletna vlaganja za vzdrževanje sistema in vodne izgube. 
Izvedba investicije bo prav tako nekoliko omilila problem pomanjkanja pitne vode v sušnih 
obdobjih in obdobjih turistične sezone, ko obstoječi vodni viri ne zadostujejo potrebam. 

Cilji izvedbe projekta so: 
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- Boljša urejenost vodooskrbe v smislu izboljšave tlačnih razmer na vodovodnem 
sistemu; 

- Večja požarna varnost na območjih urejanja; 
- Zmanjšano zdravstveno tveganje v oskrbi s pitno vodo; 
- Zmanjšanje motenj v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem 

omrežju; 
- Zamenjave dotrajanih cevovodov ter vgradnja kakovostnih materialov; 
- Zmanjšanje izgub vode ter optimizacija stroškov; 
- Razvojni zagon v turizmu, industriji in urbanizaciji na področjih urejanja. 

Za občino Izola je predvidena izgradnja vodovodnih sistemov za naselje Izola, Dobrava, 
Livade, Jagodje, Korte, Nožed, Malija, Šared in Cetore v skupni dolžini 17.100 m. Projekt se 
bo predvidoma financiral iz sredstev Kohezijskega sklada, državnega proračuna in občinskih 
proračunov. Stroški projekta za Občino Izola za obdobje 2008 – 2013 znašajo 9.534.388,28 
EUR. Viri financiranja za obdobje 2008 – 2013 so: 

4.767.194,14 EUR Kohezijski sklad EU, 
2.383.597,07 EUR Državni proračun, 
2.383.597,07 EUR Občinski proračun. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
OB040-11-0011 Obnovitvene investicije – vodovod 
Rižanski vodovod Koper je iz naslova najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture, 

dolžan sredstva vložiti v obnovitvene investicije vodovoda na območju občine Izola. 
Obrazložitev pripravil: Rado Gomezelj 

 
 

OB040-11-0018  »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa «  
Dne 02. 02. 2011 je bila v Sežani podpisana Pogodbe o pripravi, izvedbi in obratovanju 

sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa med Ministrstvom za okolje in prostor ter 9. 
obalno-kraškimi občinami. Istega dne je prišlo tudi do sklenitve Dogovora o deležih 
financiranja vodnih virov in transportnih cevovodov med obalno-kraškimi občinami.  

Občine podpisnice navedenih aktov so: Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana, Občina 
Miren-Kostanjevica, Občina Ilirska Bistrica, Občina Komen, Občina Divača, Mestna občina 
Koper, Občina Izola in Občina Piran. 

Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja 
(trajnost oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno 
vodo na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo obalnim občinam zagotovljena dodatna 
količina 200 l vode/s, kar pomeni skupno 300 l vode/s. Prav tako je skupen cilj ta, da se za ta 
projekt, na podlagi skupnih aktivnosti, pridobijo znatna nepovratna sredstva Kohezijskega 
sklada za obdobje 2007 - 2013 in sredstva proračuna RS, saj vrednost projekta presega 
zmožnosti občinskih proračunov. 

Skladno z opredeljenim namenom za izvedbo skupnega projekta, so občine že pristopile 
k izdelavi zahtevane investicijske dokumentacije.  

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

OB040-08-0016 Širitev pokopališča Korte 
V skladu z občinskim Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju 

pokopališč in pokopališkem redu na območju občine Izola, je predvideno upravljanje s 
pokopališčem v Kortah. Potrebno je izvesti razširitev pokopališča v Kortah. Samo dokončanje 
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del izvedbe širitve pokopališča je predvideno v letu 2012, za kar so v proračunu potrebna 
zagotovljena investicijska sredstva. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-08-0025 Žarne niše in žarni grobovi 
Postavka vključuje nadaljevanje izvedbe talnih žarnih grobov in stenskih žarnih niš. 

Investicija se je pričela v letu 2008 in se bo nadaljevala v leto2012. Vključuje postopno 
ureditev drenaž in vse potrebne infrastrukture (voda, meteorna kanalizacija, itd.), sanacijo 
pokopaliških zidov, postopno izvedbo novih stenskih žarnih niš in pripravo polj za talne žarne 
grobove s prestavitvami vodovoda, novo vodovodno napeljavo, razsvetljavo ter ureditev poti 
in hortikulture. Skupaj je predvidenih 446 talnih žarnih grobov in 192 stenskih žarnih niš.  

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v manjšem obsegu zaradi manjše izvedbe projekta v 
letu 2012. 

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-07-0050 Ureditev pokopališču v Izoli 
V okviru projekta celovite ureditve pokopališča v Izoli je potrebno dokončati ureditvena 

dela na sanaciji odvajanja podzemnih in površinskih voda z območja pokopališča. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 

OB040-07-0044 Program urejanja parkov v občini Izola 2008-2012 
Sredstva so namenjena za ureditev in zasaditev parkov in zelenic, investicijsko 

vzdrževanje in rekonstrukcijo parkov, ureditev namakalnih sistemov, zamenjavo dotrajane 
parkovne opreme, postavitev robnikov, ograj in druge opreme.  

Del sredstev je namenjenih za nabavo in zamenjavo urbane opreme. Sredstva so 
namenjena za nabavo klopi, smetnjakov, stebričkov in podstavkov za kolesa, ki se vgrajujejo 
na javnih površinah na področju območja občine Izola.  

Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

OB040-07-0045 Program urejanja otroških igrišč 2008-2012 
Sredstva so namenjena za ureditev otroških igrišč, in sicer izvedbo gradbenih del, 

postavitev ograj, ureditev drenaž in odvodnjavanja, vključno z nabavo in namestitvijo igral.  
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 

 
OB040-11-0017 Igrišče Šared 
Nadaljuje se ureditev igrišča na Šaredu, skupaj z  nakupom igral in ostale opreme. 
Obrazložitev pripravila: Rado Gomezelj in Irena Prodan. 
 

4500 URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

OB040-07-0096 Gorkijeva ul. 8  
V pritličju stavbe je poslovni prostor, ki je potreben celovite prenove. Občina Izola 

namerava v letu 2012 -2013 prostor obnoviti v 1 ali več poslovnih prostorov. Projekt 
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predvideva sredstva za izvedbo, vključno s sredstvi za projekt, izgradnjo, nadzor nad 
investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve uporabnega dovoljenja. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-08-0006 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vse investicije v fond poslovnih 

prostorov in zajema sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski 
inženiring ter stroške pridobitve dovoljenj. Investicijsko vzdrževanje se bo izvajalo skladno z 
načrtom investicijskega vzdrževanja, glede na nujnost izvedbe investicijskih del. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-11-0031 Stara šola Malija – ureditev prostorov 
V objektu stare šole Malija se nahajata poslovna prostora v lasti Občine Izola, ki sta 

potrebna investicijsko-vzdrževalnih del ter preureditve za namen kasnejše oddaje. Projekt 
predvideva sredstva za izvedbo, vključno s sredstvi za projekt, izgradnjo, nadzor nad 
investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve upravnih dovoljenj. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob  
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
OB040-07-0092 Smrekarjeva 51 
Stavba na naslovu Smrekarjeva ul. 51 je namenjena stanovanjski rabi, vendar je zaradi 

neprimernosti bivanja v njej že več let prazna. Občina Izola je že pridobila gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo, v letu 2012/2013 pa namerava objekt v celoti obnoviti in v njem 
vzpostaviti 4 stanovanjske enote, katere bodo namenjene izključno oddaji v neprofitni najem. 

Projekt predvideva sredstva za dokončanje, vključno s sredstvi za izgradnjo ter sredstvi 
za nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve uporabnega 
dovoljenja. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-07-0093 Smrekarjeva 52 
Projekt Smrekarjeva 52 predvideva vzpostavitev treh novih v celoti obnovljenih 

stanovanjskih enot (tudi ta stavba je sedaj nebivalna), ki bodo namenjene izključno oddaji v 
neprofitni najem ter enega poslovnega prostora . V letu 2011 se je pričelo z  gradbenimi deli.   

Projekt predvideva sredstva za dokončanje izgradnje ter sredstva za nadzor nad 
investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve uporabnega dovoljenja. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-07-0094 Cegnarjeva ul. 4 
S tem projektom je predvidena izvedba nadomestne gradnje, katere namen je izgradnja 

več stanovanjske stavbe, v kateri bodo štiri nove stanovanjskihe enote, namenjene izključno 
oddaji v neprofitni najem. V letošnjem letu predvidevamo nadaljnjo pripravo dokumentacije 
ter pripravo za gradnjo večstanovanjske enote na naslovu Cegnarjeva ulica 4, v prihodnjem 
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letu pa sredstva za gradnjo, nadzor nad investicijami, investicijski inženiring ter stroške 
pridobitve uporabnega dovoljenja. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-11-0008 Rekonstrukcija stanovanj Južna cesta 20 
Projekt zajema rekonstrukcijo spodnje, pritlične etaže v bloku Južna cesta 20 (iz kleti v 

stanovanja). Predvidevamo izvedbo 5 stanovanjskih enot v pritlični etaži bloka Južna cesta 
20, kar je omogočeno po sprejemu prostorskega akta ZN »Livade-zahod« za območje »C«, ter 
izvedbo nadstrešnic nad odprtimi balkoni neprofitnih stanovanj v 4. nadstropju. Pri predmetni 
postavki so predvidena še sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter za nadzor 
nad investicijami. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-11-0009 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanja v lasti občine z 

namenom izboljšanja kvalitete in ohranjanja oz. povečevanja vrednosti stanovanj. Zajema 
sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter ev. stroške 
pridobitve dovoljenj. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

OB040-11-0045 Veliki trg 3 
Zaradi dotrajanosti in izjemno slabe konstrukcije objekta, je potrebno objekta Veliki trg 

3 in Spinčičeva 3, bodisi porušiti, bodisi v celoti rekonstruirati. Predvidena so sredstva za 
zagon investicije in sicer za pripravo projektne dokumentacije. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 

1605 Upravljanje  in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 

 
OB040-10-0006    Nakupi zemljišč za obstoječe ceste  
V sklopu urejanja zemljišč obstoječih cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti, je 

potrebno urediti odkupe teh zemljišč, za kar je v tem letu predvideno 100.000 EUR. 
Aktivnosti urejanja premoženjsko-pravnih razmerij z lastniki nepremičnin, preko  katerih že 
poteka cestna infrastruktura pa se bo nadaljevala tudi v letih 2013-2015. 

Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
OB040-07-0013 Zadružni dom Korte - rekonstrukcija in adaptacija 
Potrebno bo nadaljevati z izdelavo projektov obnove doma in okolice Ostala sredstva, ki 

so na razpolago bomo porabili  za obnovo vzhodnega dela strehe, za obnovo dimnika gostilne 
in dveh dimnikov stanovanj, preureditev sanitarij za KS in društva, opremo v garderobi. 
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Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 
 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 
OB040-07-0088 Oprema KS Korte 
Sredstva v letu 2012 so predvidena za nabavo klime, za ogrevanje male dvorane in 

nabavo nove računalniške opreme. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 

 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

 
OB040-11-0048 Prog. inv. vzdrževanja vodnih virov v KS Korte 
V letu 2012  planiramo še naprej vzdrževati obnovljene vodne vire Frata v Kortah, 

Žaneštra v Čedljah in Parila v Cetorah. Za to smo predvideli 4.500,00EUR.  
Potrebno bi bilo nadaljevati z obnovo preostalih vodnih virov na območju KS Korte, kar je 
bilo opuščeno zaradi pomanjkanja sredstev.  Planirali smo ureditev dostopa do vodnega vira 
Frata v Medoših v višini 4.000,00 EUR. 
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 
 

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE - DOBRAVA 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
OB040-07-0089Jagodje 24A 
Za projekt smo predvideli 57.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za zavarovanje   objekta. 

Nabaviti je potrebno še nekaj pisarniške opreme in gasilskih lopi za prireditve. Urediti je 
potrebno okolico stavbe in parkirišča. Za investicijsko vzdrževanje smo predvideli 37.000,00 
EUR, ki jih bomo porabili za obnovo fasade in sodelovali pri pokritju balinišča opravili še 
nekaj drugih manjših del na objektu.  
Obrazložitev pripravil: Marino Kleva 


