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1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA KULTURO, 
ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

 
NAZIV: CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 
 CENTRO PER LA CULTURA, LO SPORT E LE MANIFESTAZIONI ISOLA 

 
SEDEŽ: Kraška 1, p. p. 61, 6310 Izola-Isola 
MATIČNA ŠTEVILKA: 5971586 
  
ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP SI56012406030722569 
ID za DDV: SI52280365 
TELEFON: 05 640 35 39 
FAX: 059 228 517 
E-POŠTA: info@center-izola.si 
SPLETNI STRANI www.center-izola.si  

www.odeon.si 
Program dela in razvoja pripravil: Zvonka Radojevič  

s sodelavci 
Finančni načrt pripravil: Konto Obala d.o.o. 
Odgovorna oseba za pripravo finančnega načrta: Ljiljana Jurcan, prokurist 
 
 
Leta 1998 je Občina Izola preoblikovala javni zavod »Center za šport Izola«, ki je bil 
ustanovljen le dve leti pred tem, v javni zavod »Center za kulturo, šport in prireditve 
Izola«, ki je na občinski ravni združil tako področje športa kot tudi kulture. 
 
CKŠP Izola je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola, št. 026-2/95, z dne 29. 01. 1998 (UO Občine Izola, 
št. 3/98). Dejavnost Centra Izola šteje kot javna služba, na področju športa in kulture 
na območju Občine Izola, katere izvajanje je v javnem interesu. 
 
Ena izmed osrednjih dejavnosti Centra Izola je upravljanje z objekti, ki so v lasti 
Občine Izola in so namenjeni kulturni in športni dejavnosti. V okviru Centra delujeta 
naslednji organizacijski enoti, ki med drugim upravljata z občinskim premoženjem, ki 
obsega: 
 

OE CENTER ZA ŠPORT IZOLA: 
1. Večnamenska dvorana Livade, 
2. Športna dvorana s klubskim prostorom v Kraški ulici, 
3. Poslovni prostori v prizidku dvorane v Kraški ulici 1, 
4. Strelski dom Izola, 
5. Mestni stadion s pripadajočimi poslovnimi prostori, 
6. Pomožni igrišči z umetno travo v Kraški ulici, 
7. Nogometni stadion s pomožnim igriščem in pripadajočimi objekti na Maliji, 
8. Telovadnica TVD Partizan (Arrigoni), 
9. Odbojkarsko igrišče v Tomažičevi ulici, 
10. Rolkarski poligon na Cankarjevem drevoredu, 
11. Rekreacijski park Livade. 
 
 

http://www.center-izola.si/
http://www.odeon.si/
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OE KULTURNI CENTER IZOLA: 
1. Pisarniški prostori v Kulturnem domu Izola, 
2. Pisarniški prostori v pritličju objekta na naslovu Bazoviška 4, 
3. Gledališka dvorana, klubski prostor in plesna dvorana v objektu Kulturnega doma 

Izola, 
4. Kino Odeon, 
5. Galerija Alga, 
6. Letni kino v parku Arrigoni, 
7. Gostinski lokal v ulici Drevored 1. maja 4 oz. Prekomorskih brigad 2 in 4, 
8. Telovadnica v prostorih objekta na Gregorčičevi ulici 21. 
 
 

ORGANI CENTRA IZOLA 
 

SVET CENTRA 

 
Šteje 7 članov s štiriletnim mandatom (do 26.5.2015) in se sestoji iz: 

- 4 predstavniki ustanovitelja: Branko Pišlar – predsednik, Stanislav Žbogar – 
namestnik predsednika, Vlado Krulčič – član, Aleksandra Krejči Bole-članica, 

- 2 predstavnika društev: Alenka Šarkanj – članica za področje športa, Zvonka 
Radojevič – članica za področje kulture, 

- 1 predstavnik zaposlenih: Branislava Lipar  – predstavnik delavcev CKŠP Izola. 
 
Novi člani sveta zavoda so bili izbrani ter potrjeni na 1. ustanovitveni seji dne 
22.7.2015. Šteje 7 članov s štiriletnim mandatom (do 22.7.2019) in se sestoji iz: 

- 4 predstavniki ustanovitelja: Denis Kozlovič-predsednik, Dario Madžarevič-
namestnik predsednika, Jure Žbogar–član, Uroš Piciga-član, 

- 2 predstavnika društev: Alenka Šarkanj – članica za področje športa, Zvonka 
Radojevič – članica za področje kulture (do 31.03.2016), 

- 1 predstavnik zaposlenih: Vili Vičič – predstavnik delavcev CKŠP Izola. 
 

UPRAVA 

 
Vodstvo zavoda predstavlja poslovno–programski direktor zavoda, ki ga imenuje 
ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta in obeh programskih svetov zavoda.  
Funkcijo poslovnega in programskega direktorja javnega zavoda opravlja ena oseba. 
Naloge direktorja so natančno opredeljene v odloku o ustanovitvi in v statutu Centra. 
Do dne 31.03.2016 je vršil dolžnosti direktorja g. Boris Kobal. 
 
Dne 01.04.2016 je nastopila na funkcijo poslovno-programskega direktorja Zvonka 
Radojevič, ki je bila s strani ustanovitelja imenovana za mandatno obdobje petih let. 
 
 

PROGRAMSKA SVETA ORGANIZACIJSKIH ENOT 

 

 Programski svet OE Kulturni center Izola sestavlja 5 članov s štiriletnim 
mandatom: Agnese Babič, Petra Božič, Dejan Mehmedovič, Koni Steinbacher, 
Marlene Zorjan. 
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 Programski svet OE Center za šport Izola sestavlja 5 članov s štiriletnim 
mandatom: Robert Janev, Olivera Pajovič, Bojan Korošec, Zdenko Švab, Dejan 
Pečar. 

 
 

ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVANJE POSREDNEGA 
PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA JAVNI ZAVOD CENTER ZA KULTURO, 
ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 
 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola (v nadaljevanju CKŠP Izola) deluje na 
osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve 
Izola, št. 026-2/95 z dne 29.01.1998 (UO Občine Izola, št. 3/98), s kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami, zajetimi v uradnem prečiščenem besedilu odloka (UO  
Občine Izola, št. 6/2008-UPB) ter spremembami in dopolnitvami le-tega (UO št. 24/11 
in 18/12). 
 
Ostali zakonski akti, pomembni za delovanje CKŠP Izola, so: Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon 
o zavodih, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o 
računovodstvu, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivna 
pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Pravilnik o napredovanju v javnih zavodih na 
področju kulture, Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive, 
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskega proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava. 
 
Sprejeti interni akti CKŠP Izola so: Statut JZ »Center za kulturo, šport in prireditve« 
Izola, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz 
občinskega proračuna, Pravilnik o merilih in vrednotenju športnih programov v Občini 
Izola, Pravilnik o kriterijih in pogojih za oddajo in uporabo oz. najem kulturnih in 
športnih prostorov in objektov v upravljanju CKŠP Izola, Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest z opisom delovnih mest, Pravilnik o sofinanciranju 
investicijskega vzdrževanja športnih objektov v lasti občine Izola in v upravljanju 
društev, Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola, Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola, 
Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Pravilnik o računovodstvu in Politiko proti 
spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z 
delom. 
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2. VIZIJA IN POSLANSTVO CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN 
PRIREDITVE IZOLA 

 

 Izvajanje javne službe na področju športa in kulture; 

 skrb za nemoteno delo v objektih, s katerimi Center upravlja; 

 nudenje pestre ponudbe na prireditvenem področju;  

 doseganje visokih ciljev pri organizaciji dogodkov; 

 nenehna želja po izboljšanju; 

 povečanje prepoznavnosti naših aktivnosti v slovenskem in širšem medijskem 
 prostoru; 

 zagotavljanje mladim ustvarjalcem priložnosti za nastope in uprizoritve; 

 spodbujanje aktivnega državljanstva celotnega izolskega prebivalstva; 

 vključevanje čim večjega števila prebivalcev v kulturno in športno dogajanje; 

 spodbujanje večkulturne družbe, hkrati pa razvijanje in podpora lastne 
kulturne dediščine. 

 
Skupen splošni cilj našega delovanja je dvig števila obiskovalcev naših storitev, dvig 
kakovosti na športnem in kulturnem področju v občini Izola ter zadovoljstvo vsakega 
posameznega člana našega kolektiva. 
 
Program, ki ga pripravljamo v Centru za kulturo, šport in prireditve Izola mora biti 
primeren in prilagojen vsem starostnim skupinam, po meri vseh in mora predvsem 
vključiti čim širšo javnost. Glavno načelo je ustvarjanje pogojev za dolgoročni obstoj, 
za vzpostavitev stalnega odnosa do uporabnikov naših storitev in partnerjev, 
predvsem klubov in društev, okolja in ustanovitelja. Da bi tudi finančno poslovali s 
pozitivnimi številkami bomo izvajali redni pregled nad prihodki in odhodki ter izvajali 
monitoring terjatev, obveznosti in ostali poslovnih procesov. 
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3. KLJUČNI CILJI CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDTIVE 
IZOLA 

 
Izpostavljamo naslednje ključne cilje zavoda za prihodnje obdobje: 

 ohranitev obsega, kakovosti in dostopnosti programa javne službe na področju 
športa in kulture ter nadgradnja z inovativnimi ponudbami, 

 posodobitev in optimizacija izkoriščenosti športne in kulturne infrastrukture, s 
katero zavod upravlja, 

 učinkovita koordinacija aktivnosti akterjev na področju športa in kulture v 
občini, 

 povezovanje interesov ustanoviteljice, javnosti in turističnega gospodarstva na 
področju športa in kulture, 

 ciljno usmerjena promocijska dejavnost na vseh področij delovanja, 

 povečanje raznolikost ponudbe storitev, 

 redno spremljanje dolžnikov, 

 sprejemanje varčevalnih ukrepov, vendar ne na račun kakovosti, 

 povečanje števila obiskovalcev na spletnih mestih, kakor tudi na socialnih 
omrežjih, 

 spodbujanje strokovnega izobraževanja zaposlenih, 

 povečati skupne aktivnosti z ostalimi akterji družbenega življenja v občini 
Izola, 

 vzpostavljanje pogojev za nemoteno delo, primarno pa reševanje prostorske 
stiske, saj so prostorih, v katerih deluje javni zavod, neprimerni in celo nevarni 
predvsem iz statičnega vidika, 

 vključevanje zavoda v projekte na regijskem, nacionalnem in evropskem 
nivoju. 

 

4. SPLETNA STRAN IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 
V letu 2016 bomo nadaljevali z odločno promocijsko strategijo na različnih področjih: 
aktivni bomo na socialnih omrežjih, posodabljali bomo spletno stran, s tedenskimi 
vabili (newsletter) bomo obveščali javnosti, pripravljali bomo posebna vabila in 
plakate za posamične dogodke, pošiljali bomo tiskovna sporočila, itd. 
 
Z novo celostno grafično podobo (CGP) smo zagotovili nova promocijska orodja, ki 
bodo tudi v prihodnje zagotovila prepoznavnost Centra. V letu 2015 je bila 
vzpostavljena tudi aplikacija za pametne telefone, ki uporabnike obvešča o kino 
sporedu in prireditvah v organizaciji Centra za kulturo šport in prireditve Izola. 
 

5. KADROVSKI NAČRT 
 
Zadnji veljaven akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem 
zavodu z dne 9.10.2014 določa sistemizacijo za 25 delovnih mest. 
 
Na dan 31.12.2015 je Center je imel 22 (dvaindvajset) redno zaposlenih delavcev, od 
katerih je 1 zaposlen za polovični delovni čas, 2 pa za določen čas.
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5.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2016 (NA DAN 31.12.2015) 

 
a) Občina Izola 
 

Naziv delovnega mesta

Šifra 

delovnega 

mesta

Tarifna 

skupina

Plačni 

razred

Št. 

delavcev

DOLOČEN 

ČAS

NEDOLOČEN 

ČAS

POLNI 

DEL. 

ČAS

SKRAJŠAN

I DEL. ČAS 

(4 URE)

NEZASEDENO 

DELOVNO 

MESTO

Poslovno programski direktor B017390 VII 45 1 1 1

Poslovni sekretar IV J026004 VI 21-31 1 1 1

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 31-41 0 1

Koordinator in organizator kulturnih programov G027029 VII/2 31-41 2 2 2 1

Muzejski demonstrator G025021 V 20 – 30 0 1

Videotehnik realizator G025037 V 18 – 28 1 1 1

Rekviziter IV J034055 IV 15 – 25 1 1 1

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 31-41 2 2 2

Inštruktor praktičnih vsebin * D026001 VI 23 – 33 2 1 1 2

Vodja skupine VI J036028 VI 26 – 36 1 1 1

Vzdrževalec IV (I) za potrebe OE KCI J034095 IV 14 – 24 1 1 1

Čistilka II za potrebe OE KCI J032001 II 6 – 16 1 1 1

Tehnični delavec V (I) za potrebe OE ŠCI J035067 V 20 – 30 1 1 1

Vzdrževalec IV (I) za potrebe OE ŠCI J034095 IV 14 – 24 4 4 4

Čistilka II za potrebe OE ŠCI J032001 II 6 – 16 3 3 3

21 2 19 20 1 3

UPRAVA

OE KULTURNI CENTER IZOLA (KCI)

OE ŠPORTNI CENTER IZOLA (ŠCI)

TEHNIČNI ODDELEK

SKUPAJ  
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b. Zaposleni na Centru, ki niso financirani s strani Občine Izola 
 

Naziv delovnega mesta

Šifra 

delovne

ga 

mesta

Tarifna 

skupina

Plačni 

razred

Št. 

delavcev

DOLOČEN 

ČAS

NEDOLOČEN 

ČAS

POLNI DEL. 

ČAS

SKRAJŠANI DEL. 

ČAS 

(4 URE)

Oskrbnik V J035047 V 19 – 29 1 1 1  
 
 
Skupaj predvidenih sistemiziranih delovnih mest v letu 2015: 25 (22 zasedenih, 3 nezasedeni).
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5.2. NAČRTOVANA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2016 

 
a) Občina Izola 

Naziv delovnega mesta

Šifra 

delovne

ga 

mesta

Tarifna 

skupina

Plačni 

razred

Št. 

delavcev

DOLOČEN 

ČAS

NEDOLOČEN 

ČAS

POLNI DEL. 

ČAS

SKRAJŠANI DEL. 

ČAS 

(4 URE)

NEZASEDENO 

DELOVNO 

MESTO

Poslovno programski direktor B017390 VII 45 1 1 1

Poslovni sekretar IV J026004 VI 21-31 1 1 1

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 31-41 0 1

Koordinator in organizator kulturnih programov G027029 VII/2 31-41 2 2 2 1

Muzejski demonstrator G025021 V 20 – 30 0 1

Videotehnik realizator G025037 V 18 – 28 1 1 1

Rekviziter IV J034055 IV 15 – 25 1 1 1

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 31-41 2 2 2

Inštruktor praktičnih vsebin * D026001 VI 23 – 33 2 1 1 2

Vodja skupine VI J036028 VI 26 – 36 1 1 1

Vzdrževalec IV (I) za potrebe OE KCI J034095 IV 14 – 24 1 1 1

Čistilka II za potrebe OE KCI J032001 II 6 – 16 1 1 1

Tehnični delavec V (I) za potrebe OE ŠCI J035067 V 20 – 30 1 1 1

Vzdrževalec IV (I) za potrebe OE ŠCI J034095 IV 14 – 24 4 4 4

Čistilka II za potrebe OE ŠCI J032001 II 6 – 16 3 3 3

21 2 19 20 1 3

UPRAVA

OE KULTURNI CENTER IZOLA

OE ŠPORTNI CENTER IZOLA

TEHNIČNI ODDELEK

SKUPAJ  
*Opomba: Plačo dveh trenerjev je do dne 29.02.2016 sofinancirala Občina Izola v deležu 25%, 75% pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Z dne 
01.03.2016 ostaja na Centru 1 zaposlen Inštruktor praktičnih vsebin, ker ga društvo ni zaposlilo in je v zaščiteni starostni skupini. 
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b. Predvideni zaposleni, ki niso financirani s strani Občine Izola v letu 2016 
 

Naziv delovnega mesta 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Tarifna 
skupina 

Plačni 
razred 

Št. 
delavcev 

DOLOČEN 
ČAS 

NEDELOČEN 
ČAS 

POLNI 
DELOVNI 
ČAS 

SKRAJŠANI 
DELOVNI ČAS 
(4ure) 

Oskrbnik V J035047 V 19-29 1  1 1  

Inštruktor praktičnih vsebin D026001 VI 23-33 1  1 1  

 
 
 

Povzetek predvidene kadrovske strukture v letu 2016, po 29.02.2016 
 

-  
 
Skupaj predvidenih sistemiziranih delovnih mest v letu 2016: 25 (22 zasedenih, 3 nezasedeni). 
 
 
 
 
 
 

Št. delavcev 
DOLOČEN  

ČAS 

NEDOLOČEN  

ČAS 

POLNI DEL.  

ČAS 

SKRAJŠANI  

DEL. ČAS  

(4 URE) 

NEZASEDENO  

DELOVNO MESTO 

OBČINA 20 1 19 19 1 3 

CKŠP 2 2 2 

SKUPAJ 22 1 21 21 1 3 



 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2016 
 

 

6. PROGRAM DELA IN RAZVOJA OE CENTER ZA ŠPORT IZOLA 
(CŠI) ZA LETO 2016 

 
 

6.1 ZASTAVLJENI OSREDNJI CILJI DELOVANJA OE CŠI V LETU 2016 
 
Uresničevanje javnega interesa: 
 

 zagotavljanje sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se 
nanaša na lokalno skupnost (Letni program športa) – sredstva se zagotavljajo iz 
proračuna lokalne skupnosti, 

 spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 
društev, ki imajo svoj domicil v športnih objektih s katerimi Center upravlja, 

 vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov, ki jih ima Center v 
upravljanju. 

 
 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom 
športa za leto 2016 bo Center izvedel kompleten postopek Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov na področju športa v občini Izola za leto 2016, kar zajema: 

 pripravo razpisa v slovenskem in italijanskem jeziku, 

 izbor in s sklepom imenovanje komisije za izvedbo Javnega razpisa, 

 sodeloval pri pregledu in oceni razpisne dokumentacije, 

 sodeloval pri odpiranju in ugotavljanju pravočasnosti, ter popolnosti prejetih 
vlog (popolna formalnost) 

 pregledal in ocenil vloge na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR 
oz. razpisni dokumentaciji, ter v Pravilniku, 

 sodeloval pri pripravi predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti, 

 pregledal in potrdil predlog razporeditve sredstev po področjih športa ter 
izvajalcih, 

 vodil zapisnik dela komisije, 

 pripravil predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev 
Pravilnika, 

 pripravil dodatna merila in pogoje, ki se po potrebi vključijo v razpisno 
dokumentacijo oz. uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnostih, 

 opravil vsa strokovna in administrativna dela za komisijo, 

 pripravil sklepe in pogodbe ter jih posredoval v podpis, 

 pripravil poročilo o podpisanih Pogodbah o sofinanciranju za potrebe Občine. 
 

Center bo skrbel, da se skladno z Javnim razpisom zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje športnih programov, skrbel za nadzor nad njihovo izvedbo, ter nudil vso 
strokovno, organizacijsko in administrativno podporo vsem izvajalcem LPŠ. 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2016 
 

 

 

6.2 PROGRAM 
 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Tekoči transferi v javne zavode: 346.284,00 EUR 
Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve: 14.314,00 

 

Program športa otrok in mladine 360.598,00 EUR 

 
 

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH IN ŠOLOOBVEZNIH OTROK TER 
MLADINE IN DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 

 
a) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 
V letu 2016 bomo zagotavljali materialna sredstva za izvedbo programa »Cici 
planinec«, kot celovito planinsko dejavnost skozi katerega otroci osvajajo znanja za 
varnejše in doživetij polnejše obiskovanje gora.  Sofinancirala se bo tudi že 
tradicionalna prireditev Cici olimpijada na kateri je v letu 2015 sodelovalo čez 500  
predšolskih otrok. Za slednje bomo po potrebi zagotovili 6 ur športnega objekta za 
izvedbo programa. 
 

b) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
 

ŠCI sodeluje pri organizaciji športnih tekmovanj za učence in učenke osnovnih šol v 
sodelovanju z Ministrstvom pristojnim za šolstvo in šport (in pod okriljem Področnega 
centra za šolski šport Koper), ter v okviru akcije Šport mladih. V tem okviru izvaja 
razpise za različna tekmovanja na občinskem nivoju, planira in zagotavlja športne 
objekte za izvajanje tekmovanj, zagotovi sodnike za tekmovanja, priznanja za 
dosežene rezultate… Na višjih nivojih tekmovanja (do državnega) pa spremlja razpise 
in pripravlja poročila s tekmovanj, ki jih organizirajo šole iz občine Izola, za 
Ministrstvo pristojnim za šolstvo in šport. V tem projektu ŠCI zagotavlja materialna 
sredstva po Pravilniku in zagotavlja okvirno 100 ur uporabe športnih objektov osnovnih 
šol in objektov Javnega zavoda Centra za kulturo, šport in prireditve. Za športna 
tekmovanja na višjem nivoju, ki se izvajajo v športnih objektih v drugih krajih, pa 
organizira in zagotavlja plačilo za prevoze ter kotizacijo na tekmovanje.  
 
 

c)  Šola jadranja in veslanja za osnovnošolce 4. in 5. razredov: 
V letu 2015 nam je že šestič uspelo izpeljati tečaj jadranja in veslanja za vse izolske 
osnovnošolce 4. in 5. razredov. Projekt smo izpeljali v sodelovanju Jadralnim klubom 
Burja, Jadralnim klubom Olimpic, Veslaškim klubom Argo, ter Veslaškim klubom Izola. 
Slednji so hkrati izvajalci lokalnega programa športa v občini Izola. Poleg društev 
sodelujejo v projektu tudi vse izolske osnovne šole.  Mesto Izola se kot obmorski kraj 
ponaša s številnimi vrhunskimi rezultati v vodnih športih. Jadranje in veslanje sta tako 
po številu članov in številu vrhunskih rezultatov kot tudi po tradiciji daleč na prvem 
mestu. Zato je smiselno, da imajo vsi izolski otroci možnost spoznati osnove jadranja 
in veslanja skozi obvezne programe šolanja. Za izvedbo projekta bomo v letu 2016 
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zagotovili sofinanciranje strokovnega kadra in sicer trije vaditelji/učitelji na skupino v 
okvirnem obsegu 300 ur, ter materialne stroške za izvedbo programa do največ 60 EUR 
na skupino. 
 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 

 
Športna vzgoja pomeni v tem pojmovanju temeljno pripravo na športno uspešnost. A 
športni dosežek je le eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo 
pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog-
trener zasledovati in uresničevati v občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov. 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem 
merilu. Programi morajo omogočati, ob športnih uspehih, tudi uspešno izobraževanje 
skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih 
organizacijskih oblikah (športni oddelki). 
 
ŠCI zagotavlja pogoje za izvajanje programov v okviru izvedbe sofinanciranja društev 
in klubov z javnimi sredstvi. Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere so 
vključeni registrirani športniki, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih športnih zvez. Kot domača tekmovanja se upošteva vsa 
tekmovanja , ki so na letnem koledarju NPŠZ (nacionalne panožne športne zveze)ne 
upoštevajo se interna klubska, ter regijska tekmovanja, ki niso na koledarju NPŠZ). 

 

ŠPORTNA REKREACIJA 

Športna rekreacija 5.006,00 EUR 
 

Cilj športne rekreacije odraslih je ohranjanje in izboljševanje celostnega 
zdravstvenega statusa, humanizacije človekovega življenja, zmanjšanje posledic 
obremenjujočega načina življenja ter dela in preprečevanje upadanja splošne 
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Na lokalni ravni ŠCI zagotavlja pogoje za izvedbo programov skozi 
sofinanciranja iz javnih sredstev za programe odraslih, ki se ne vključujejo v urejene 
sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez. 
V letu 2015 smo sofinancirali 25 skupin v strokovno vodenih programih. V letu 2016 je 
cilj ohraniti oz. povečati število programov in število vadečih v programih. V ta namen 
bo zagotovljena sredstva v višini 5.006,00 EUR. 
 

KAKOVOSTNI ŠPORT 
Kakovostni šport: 22.433,00 EUR 

 
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
program vrhunskega športa, program športne rekreacije pa jih ne zadovoljuje. 
Izvajalci (društva, klubi...) teh programov so vključeni v tekmovalne sisteme, ki jih 
organizirajo Nacionalne panožne zveze. Na ravni lokalne skupnosti je bilo v 2015 
sofinanciranih 25 skupin. 
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V 2016 bomo zagotovili sredstva v višini 22.433,00 EUR. ŠCI bo zagotavljal pogoje za 
izvedbo programov skozi sofinanciranje programov na podlagi Pravilnika. Sofinancirajo 
se Programi procesa vadbe v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
zvez: 
 

 strokovni kader in 

 zdravniški pregled. 
 
 

VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport: 6.499,00 EUR 

 
Vrhunski šport obsega pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti 
bomo zagotavljali pogoje za izvedbo programov skozi sofinanciranje programov na 
podlagi Pravilnika za tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, 
svetovnega, perspektivnega,državnega, ter mladinskega razreda . Sofinancirajo se 
dodatni programi športnikov z veljavno kategorizacijo po normativih Olimpijskega 
komiteja Slovenije, pri katerem se upoštevajo vrednosti osnovnih programov vadbe, 
strokovni kader, objekti in zdravniški pregledi. Izračunane vrednosti se povečajo za 
določen odstotek glede na priznano kategorijo oziroma naziv po normativih OKS. 
Priznajo se programi za kategorizirane športnike, v maksimalnem znesku 30% od 
vrednosti osnovnih programov vadbe po kategorijah. V 2016 bomo zagotovili 6.499,00 
EUR za izvedbo tovrstnih programov. 
 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA 
Izobraževanje strokovnega kadra: 3.091,00 EUR 

 
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato moramo podpirati 
usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, 
povezanih s športom. Na lokalni ravni bo ŠCI skozi sofinanciranje na podlagi Pravilnika 
zagotavljal sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev na 
področju športa. V letu 2015 smo sofinancirali izobraževanje 48 –tim strokovnim 
kadrom izvajalcev LPŠ v skupni vrednosti 3.091,00 EUR. Tudi v letu 2016 bomo za 
izobraževanja strokovnega kadra namenili sredstva v višini 3.091,00 EUR. Letni 
program športa v Občini Izola za leto 2016 zagotavlja, da Občina Izola v Odloku o 
proračunu Občine Izola za leto 2016 nameni določen obseg finančnih sredstev za 
sofinanciranje plač 2 trenerjev, ki so bili izbrani s sklepom Ministrstva pristojnega za 
šport na podlagi javnega razpisa ministrstva za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač 
trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev. Ministrstvo 
financira del sredstev za bruto plače trenerjev panožne športne šole, razliko sredstev 
v višini 25% za plače, sredstva za prispevke delodajalca in druge stroške dela dveh 
trenerjev dodaja Občina Izola. Sredstva se izplačujejo v obliki plač in drugih stroškov 
dela trenerjem, ki so zaposleni v OE Center za šport Izola. Pogodbene obveznosti 
sofinanciranja plač trenerjev v programih panožnih športnih šol se zaključi z 
29.02.2016, ko poteče štiriletni projekt. Nadaljnje sofinanciranje s strani lokalne 
skupnosti oz. Javnega zavoda ni možno, saj je bil sprejet nov pravilnik na nacionalni 
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ravni, ki predvideva sofinanciranje zgolj s strani društva oz. nacionalne panožne zveze 
pod katere okrilje strokovni delavec spada. 
 
 

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM 

Priznanja športnikom in športnim delavcem: 3.605,00 EUR 

 
V letu 2016 planiramo organizacijo in izvedbo podobne prireditve kot v preteklem 
letu, ko smo med prijavljenimi športnimi društvi podelili okvirno 78 priznanj njihovim 
uspešnim članom. Za izvedbo prireditve in priznanja bomo namenili 3.605,00 EUR. 
 
 

DELOVANJE OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE  
Delovanje občinske športne zveze: 5.434,00 EUR 

 
Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo v občinske športne 
zveze oziroma zveze na lokalni ravni. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje 
potrebujejo sredstva za kritje stroškov strokovno-organizacijskih delavcev v športu in 
za izvajanje poslovnih funkcij (ravnanje s člani, ravnanje s financami in 
računovodstvom, ter ravnanje s kadri…)osnovnih materialnih stroškov. 
V letu 2015 je poleg osnovnega delovanja ŠZI v sodelovanju s Centroma za kulturo, 
šport in prireditve Izola izpeljala odmevnejša projekta; 35. Martinov tek in pohod 
Izola 2015, ter Športajte z nami 2015. Za leto 2016 bomo za delovanje ŠZI namenili 
sredstev v višini 5.434,00 EUR. 
 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
Športne prireditve: 2.678,00EUR 

 

Športne prireditve          2.678,00 EUR 

Organizacija in izvedba manjših športnih tekmovanj, ki niso 
pod okriljem športnih panožnih zvez 

 
          2.678,00 EUR 

 
Cilj v letu 2016 je ohraniti oz. povečati število udeležencev na posamezni prireditvi. 
Za izvedbo vse prireditev bodo zagotovljena sredstva v višini 2.678,00 EUR. 
 
 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OSTALIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ KI NISO POD 
OKRILJEM ŠPORTNIH PANOŽNIH ZVEZ 

 
Sredstva za izvedbo le-teh se planirajo v okviru sredstev, ki bodo namenjena za 
izvedbo posamezne turistične prireditve: 
 
A. Organizacija in vodenje športnih tekmovanj v okviru praznovanja:  
Ribiškega praznika (krst novih veslačev in jadralcev, veslaška in jadralna regata, mini 
plavalni maraton, turnir v odbojki na mivki). 
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B. Sodelovanje pri organizaciji športnih tekmovanj: 

 Istrska veslaška regata, 

 druga športna tekmovanja, 

 Športajte z nami. 
Sodelovanje je predvideno v obliki zagotavljanja športnih objektov in materialne 
pomoči pri izvedbi (medalje, pokali...). 
 
C. Organizacija in izvedba športno-rekreativne prireditve 36. Martinov tek in pohod:  
Martinov tek in pohod je rekreativno-športna prireditev s 36-letno tradicijo, ki iz leta 
v leto beleži čedalje večjo udeležbo. Pri njegovi organizaciji in izvedbi sodelujejo tudi 
nekatera športna društva in številni prostovoljci. V njenih zametkih je bila prireditev 
umeščena v podeželje (Šared – Korte), kasneje pa se je zaradi bistvenega povečanja 
udeležencev in problematike s parkirnimi prostori preselila v mesto, natančneje na 
prostor Plaže San Simon, kjer poteka še danes. Navkljub selitvi s podeželja slednje ni 
popolnoma izvzeto iz dogajanja, saj del nove trase poteka tudi po zaledju mesta. 
 
E. 2. Istrski maraton 2016 
Sodelovanje pri organizaciji 3. Istrskega maratona 2016.  
 
 
 

6.3 UPORABA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
 
Vodenje, razporejanje terminov, določanje in pridobivanje denarnih nadomestil za 
uporabo športnih objektov v upravljanju CKŠP za potrebe športnih društev, osnovne 
šole Livade, srednje šole Pietro Coppo, Srednje šole Izola, ter ostalih tržnih 
programov. 
 
V objektih, ki so v upravljanju CKŠP deluje-trenira in tekmuje okvirno 12 društev, 
katerim zagotavljamo prostor za delovanje.  
Organizirali bomo nekaj turnirjev in lig uporabnikov objektov, seminarje, športne šole 
idr. V načrtu imamo tudi organizacijo športne šole, delavnic in drugih dejavnosti kot 
na primer:  

 rokometna športna šola, 

 Kickboxing Camp 

 judo športna šola,  

 prvenstvo slepih in slabovidnih Goalbal, 

 nogometni kamp v poletnih mesecih. 
 
Za uporabnike objekte načrtujemo:  

 obisk Dedka Mraza, 

 Cici olimpijado. 
 
V objektih CKŠP opravlja svoje dejavnosti tudi 33 športno-rekreacijskih skupin. Tako 
bo tudi v letu 2016 Center skrbel za gospodarno trženje prostih terminov in delež le 
tega povečal, vendar ne na račun zmanjšanja kvantitete in kvalitete programov 
domicilnih društev, ki izvajajo LPŠ. 
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Predvideno investicijsko vzdrževanje v športnih objektih in nabava opreme v letu 2016 
za potrebe ŠCI: 
 

zap.št. vrsta oprema proračun 

  računalniki 0,00 

1 oprema za varstvo pri delu in požarno varstvo 1.000,00 

  STADION MALIJA   

  športna oprema,mreže 0,00 

  ŠD KRAŠKA   

2 fitnes oprema-Kraška 7.000,00 

  semafor 0,00 

  VČT LIVADE   

3 jeklene podloge za sanacijo tribun 5.000,00 

4 obloge za odbojko 1.000,00 

  športna oprema 0,00 

5 zaščita za plezala 1.500,00 

  MESTNI STADION   

  Skupaj opremljanje: 15.500,00 

   zap.št. investicijsko vzdrževalno delo proračun 

  STADION MALIJA   

  izdelava nadstreška za orodje 0,00 

1 generalna ozelenitev-Malija 6.000,00 

  MESTNI STADION   

2 dobava polnila in dekompaktizacija 9.500,00 

3 zamenjava ograje na južni strani stadiona 13.000,00 

4 popravilo vodovodnega sistema v gar.št.2 3.800,00 

  ŠD KRAŠKA   

  zamenjava lamelnih  senčil 0,00 

  VČT LIVADE   

5 obnova vodovodnega sistema garderob št.1  12.500,00 

  brušenje,lakiranje in izris novih črt v dvorani 0,00 

  Skupaj investicijsko vzdrževanje: 44.800,00 

  Skupaj opremljanje in inv.vzdrževanje: 60.300,00 

 
 

6.4 DELOVANJE DRUŠTEV, OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE IN ZAVODA 
ZA ŠPORT 
 
Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo v občinske športne 
zveze oziroma zveze na lokalni ravni. V letu 2016 so sredstva v višini 409.344 so 
namenjena za sofinanciranje delovanja: 
• športnih društev, 
• športne zveze, 
• šolskega športa. 
 
Center bo še naprej spodbujal in dajal podporo športno-rekreativnim društvom ob 
ustanavljanju in delovanju. Hkrati bo sodeloval z upravnimi organi in lokalno 
skupnostjo, ter nudil vso strokovno in organizacijsko podporo. 
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7. PROGRAM DELA IN RAZVOJA OE KULTURNI CENTER IZOLA ZA 
LETO 2016 

 
 

7.1 CILJI 
 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola je javni zavod, ki mu je ustanovitelj 
Občina Izola z ustanovitvenim aktom (1998) omogočila zelo obsežen razpon različnih 
kulturnih dejavnosti. Letni program kulture (LPK) opredeljuje vse kulturne dejavnosti 
in projekte, ki se zagotavljajo v letnem proračunu javnega zavoda, njihovo vsebino, 
namen, obseg in vrste dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter 
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo. 
 
Zastavljeni osrednji cilji delovanja v letu 2016 so: 
 Permanentno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin; 

 Spodbujanje umetniške kreativnosti in ustvarjalnosti na področju besednih, 

uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti; 

 Negovanje pluralnosti in kreativnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

občini; 

 Zagotavljanje pogojev razvoja kulture na podlagi smernic kulturnega razvoja na 

lokalni in državni ravni; 

 Krepitev in ohranjanje kulturne dediščine; 

 Vzdrževanje in realizacija investicij v objektih kulturne infrastrukture, ki jih ima v 

JZ upravljanju. 

 

Podrobna izvedba LPK - a zajema: 
1. Redna dejavnost v Kulturnem domu Izola: 

1.1. Gledališke in plesne predstave za odrasle in otroke, 
1.2. Gledališke predstave za vrtce, osnovne in srednje šole, 
1.3. Glasbeno-scenski dogodki, 
1.4. Priložnostne prireditve, 
1.5. Klubski večeri in predavanja, 
1.6. Predstavitev produkcij društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,  
1.7. Občinske in državne proslave, 
1.8. Galerijska dejavnost, 
1.9. Različne občinske prireditve, 

2. Filmska dejavnost Art kina Odeon 
3. Galerijska dejavnost – galerija Alga 
4. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini Izola 
5. Organizacija večjih tradicionalnih prireditev na prostem 
6. Organizacija proslav ob državnem in občinskem prazniku 
7. Investicijsko in tekoče vzdrževanje infrastrukture na področju kulture. 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2016 
 
 

 

 
Od septembra do junija se v Kulturnem domu Izola izvaja redni program, v poletnih 
mesecih pa se prireditve prenesejo na zunanja prizorišča, ki so temu namenjena. 
Tako kot doslej, bomo tudi v bodoče poskrbeli za kulturne prireditve tako za odrasle 
kot za otroke, predstave, promocijske koncerte, klubske večere, občinske proslave, 
tradicionalne prireditve, srečanja amaterskih skupin, sodelovanje z Območno 
izpostavo JSKD Izola ter drugimi organizatorji, društvene produkcije, letne nastope. 
Ob trenutnem stanju hrama kulture v naši občini je težko pričakovati pridobivanje 
dodatnih sredstev iz naslova najemnin/uporabnin. 
 
 
 

7.2 PROGRAM 

REDNE GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA ODRASLE 

Redni program Kulturnega doma Izola sestavlja pestra ponudba različnih programov, 
in sicer gledaliških predstav različnih žanrov za odrasle, glasbene prireditve, izbor 
gledaliških predstav in prireditev za otroke, delavnice in dogodke, s katerimi se 
spodbuja ustvarjalnost mlajše populacije in ljubiteljske skupnosti, razstavni dogodki, 
filmske projekcije ter ostali dogodki v lastni produkciji, soorganizaciji ter programi, ki 
jih v Kulturnem domu Izola organizirajo tudi zunanji izvajalci. 
Programsko shemo bomo prednostno oblikovali v sozvočju z aktualnimi kulturnimi 
dogodki ter časovno dostopnostjo umetnikov oz. izvajalcev kulturnih vsebin. 
 
Z letom 2016 je zavod vključen v Zvezo kulturnih domov Slovenije KUDUS, preko 
katere bomo zagotavljali pestrejšo ponudbo kulturnih prireditev. Članstvo bo 
omogočilo ugodnejše pogoje nakupa predstav tudi zaradi skupnega planiranja in 
programiranja ter promocije dogodkov na nacionalni ravni. S področja plačevanja 
avtorskih pravic SAZAS-u in IPF prinaša članstvo v Zvezi kulturnih domov Slovenije 
nižje kvote obračunavanja prispevkov. 
S pestrim gledališkim repertoarjem želimo potrditi našo temeljno usmeritev-
dostopnosti kvalitetnih predstav obeh dramskih in komedijskih žanrov širši javnosti. 
Izbor gledaliških, gostujočih predstav je odvisen od tehničnih zmožnostih našega 
gledališkega odra, ki nam velikokrat onemogoča gostovanja bolj aktualnih gledaliških 
uprizoritev. V koledarskem letu 2016, ki zajema drugo polovico sezone 2015/2016 ter 
prvo polovico sezone 2016/2017 planiramo približno dvanajst (10) žanrsko različnih, 
gledaliških predstav, slovenskih in tujih poklicnih, dramskih gledališč ter ljubiteljskih 
izvajalskih skupin. 
V redno gledališko ponudbo bodo vključeni tudi amaterske gledališke skupine, v 
sodelovanju s JSKD Izola, ki bodo lahko svojo letno produkcijo predstavile širši 
zainteresirani publiki. 
Gledališka dejavnost bo izpeljana tudi na prostem, natančneje v letnem kinu Arrigoni. 
Plan za 2016: 
 

 10 gledaliških predstav (v Kulturnem domu), 

 predstave na prostem, v letnem kinu Arrigoni. 
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PREDSTAVE ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 

 
Gledališče v sodobni družbi ima posebno odgovornost pri kulturni vzgoji najmlajše 
publike. Ta vloga ni zgolj estetska, ampak predstavlja povezavo med izobraževalnimi 
ustanovami, avtorji in ustvarjalci kulturnih dobrin ter javnimi ustanovami, ki 
uresničujejo javni interes z zagotavljanjem dostopa do najširšega razpona 
uprizoritvenih vsebin. Povezava med teorijo, kreativno prakso in pedagoškim delom, 
je pri oblikovanju programa za otroke in mladino od bistvenega pomena. Zato je 
nedvomno ena pomembnejših dejavnosti zavoda, sistematična skrb za tako 
programsko ponudbo, ki je namenjena mlajšim generacijam, ki so bodoči uporabniki 
velikega gledališča. Program prireditev za otroke (vrtčevske in osnovno šolske) ter 
mladino se pripravlja v sozvočju s potrebami izobraževalnih ustanov in aktualnimi 
kulturnimi smernicami. Programi so izbrani glede na starostno skupino otrok in sicer 
za starostno obdobje od 3. do 6. leta. Za to obdobje je primarna produkcija lutkovnih 
predstav. V drugi skupini od 6. do 10. leta pa so večinoma prisotne igrane gledališke 
predstave, ki so v veliki meri podkrepljene tudi z vizualnimi oz. zvočnimi efekti. 
Predstave so iz produkcij predvsem slovenskih profesionalnih gledališč, manjših 
komercialnih gledališč in gledaliških ljubiteljskih skupin. 
V letu 2016 načrtujemo izvedo otroških programov ki bodo zajemali lutkovne, igrane 
predstave, pripovedovanja, glasbeno-scenske prireditve in različne delavnice. 
Za dijake srednjih šol planiramo predstavo/e, katere besedilo/a imajo v učnem načrtu 
in to se bo posebej promoviralo po srednjih. 
V sezoni 2016/2017 planiramo uvedbo otroškega abonmaja »Goska ploska« ki bo poleg 
gledaliških predstav zajemal tudi pripovedovanje in kino predstave. Goska ploska za 
otroke do 10 let bo zajemal: 5 gledaliških predstav in 2 kino predstavi po izbiri in 1 
predstava v italijanskem jeziku. Abonma Gosak za otroke 10+ bo vseboval: 2 gledališki 
predstavi in 2 filmski predstavi.  
 
Poleg filmskih in gledaliških predstav bi vključili tudi različne ustvarjalne delavnice (v 
Algi, ali klubskem prostoru), ki bi ne samo dopolnjevale splošno ponudbo ter 
abonmajsko vsebino, temveč tudi popestrile dogajanje na dan posameznega dogodka. 
 
PLAN 2016: 

 Do 15 vsebin za otroke in mladino (lutkovne in igrane predstave, 

pripovedovanja, delavnice, itn.), 

 Uvedba otroškega kombiniranega abonmaja Goska ploska, ki bi 

kombiniral/ponujal filmske in gledališke vsebine ter delavnice. 

 Povečanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami (osnovne in srednje šole v 

Izoli) pri vključevanju mladih v kulturne dejavnosti, 

 Uvedba tradicionalnega Dneva norcev v sodelovanju s Srednjo šolo Izola. 
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GLASBENO-SCENSKI DOGODKI 

 
Glasbeno-scenski repertoar ponuja programe, ki združujejo gledališče, glasbo in ples. 
Dvorana je primerna tako za koncerte gojencev Glasbene šole, kot tudi za manjše 
orkestralne zasedbe, koncerte 3 Big Band Orchestra in Pihalnega orkestra Izola, za 
nastope otroških in odraslih pevskih zborov. Na drugi strani pa za programe različnih 
plesnih in folklornih skupin. 
V planu za leto 2016 na področju glasbenih dogodkov si želimo  nekaj več koncertov, 
tako v Kulturnem domu kot na prostem. Velik poudarek bo na lokalnih izvajalcih in 
avtorjih (pihalni orkester Izola, pevski zbori, mladi neuveljavljeni izolski glasbeniki, 
itn.), ki se jih bo vključevalo oziroma povabilo k izpo(po)lnjevajnu glasbene vsebine v 
Izoli, skozi celo leto. 
Nadaljevali bomo z akustično ponudbo, ki smo jo pričeli novembra lani, in načrtovali 4 
akustične koncerte v veliki dvorani Kulturnega doma v letu 2016 (februar, april, 
oktober in november). Za novo (jesensko) sezono razmišljamo o uvedbi glasbeno-
scenskega abonmaja. Omenjeni abonma bi se lahko priključil morebitnemu 
gledališkemu abonmaju za odrasle. 
V poletnem času bomo glasbeno scenske dogodke izpeljali na različnih zunanjih 
prizoriščih:  Arrigoni. Lonka, park P. Coppo… 
V okviru ponudbe plesnih prireditev bomo nadaljevali s predstavitvijo produkcij 
domicilnih plesnih društev, amaterskih plesnih in folklornih skupin, ki delujejo v vseh 
treh občinah ter ponudbo svetovno priznanih plesnih produkcij. 
 
Glasbeno-scenski plan za leto 2016: 

 4 akustični koncerti (različnih žanrov) v Veliki dvorani Kulturnega doma, 

 Glasbeno-scenski abonma (vezano na zgornje koncerte), 

 6 manjših koncertov (različnih žanrov) na manjših izolskih lokacijah. 

 

KLUBSKI VEČERI 

 
Klubski večeri so namenjeni različnim dodatnim vsebinam rednega programa ali 
samostojnim programom, kateri za izvedbo potrebujejo manjši, intimnejši prostor. V 
letu 2016 so planirane sledeče vsebine: 

 Potopisna predavanja, 

 Manjši, akustični koncerti  

 Predstavitve knjig in drugih publicističnih del, 

 Avtorski večeri amaterskih gledališč in ljubiteljskih skupin (sodelovanje z JSKD 

Izola), 

 Priložnostne, tematske razstave s kulturnim programom, 

 Večeri z znanim gostom. 
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE 
KULTURNE DEJAVNOSTI V SODELOVANJU Z JSKD RS, OBMOČNA IZPOSTAVA 
IZOLA 

V soorganizaciji z Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Izola 
se v letu 2016 predvideva skupna izvedba OBČINSKIH IN REGIJSKIH SREČANJ 
AMATERSKIH KULTURNIH SKUPIN - DRUŠTEV: 
 

 Primorska poje (marec); 

 Območno in regijsko srečanje gledaliških in lutkovnih skupin (marec/april); 

 Srečanje otroških in mladinskih pevskih skupin in zborov (april); 

 Večer posvečen pesmi (oktober); 

 Srečanje plesnih skupin (april); 

 Srečanje učencev modernih glasbenih šol ( april) 

 Mednarodna poletna gledališka šola (konec avgusta); 

 Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev (oktober). 

 52. Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev 

 Teden ljubiteljske kulture 

 Tabor mladih godbenic in godbenikov Musica creativa. 

 

ART KINO ODEON IZOLA 

 
Namen delovanja Art kina Odeon Izola v prihodnjih letih ostaja nespremenjen: 
prikazovanje in promoviranje novih izdelkov slovenske in evropske filmske produkcije, 
filmov iz oddaljenih dežel, znamenitih kultnih in kinotečnih filmov, organiziranje 
različnih predavanj, delavnic ter avtorskih večerov, kar predstavlja tudi osnovno 
poslanstvo kina. Art kino Odeon Izola je oaza za ljubitelje in ustvarjalce filmske 
umetnosti, ki jih motivira predvsem želja po ustvarjanju in pripovedovanju oziroma 
dojemanju umetniškega filmskega pomena ter sporočilnosti, ki jo art filmska 
produkcija nosi. Art kino Odeon Izola daje tako poseben pečat gojenju in širjenju 
filmske umetnosti in predstavlja alternativo vsem komercialnim kinematografskim 
multipleksom, ki delujejo v širši regiji. 
 
PROGRAM 
 
EUROPA CINEMAS IN ART KINO MREŽA 
Art kino Odeon si je s svojim dosedanjim programom pridobil članstvo v evropski 
mreži filmskih prikazovalcev Europa Cinemas, katere eno izmed poglavitnih vodil je 
promocija kakovostnega evropskega filma, prirejanje posebnih filmskih projekcij 
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povezane v celovite sklope z ustreznimi delavnicami ter tako omogočiti aktivno 
gledanje filmov. 
Art kino Odeon je tudi član Art kino Mreže Slovenije (združenja kinematografov in 
prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije). Nacionalno združenje 
mestnih kinodvoran si svojim delovanjem prizadeva k širjenju filmske kulture ter 
predstavlja edino alternativo velikim multipleksom, ki so povsem komercialno 
usmerjeni in ne ponujajo nobene kulturne vsebine. Znotraj Art kino mreže Slovenije 
smo oblikovali več delovnih skupin, ki bodo skrbele za celovito prikazovanje 
umetniških kakovostih filmov, s posebnim poudarkom na filmski vzgoji. Dobro se 
zavedamo pomembne vloge kina, ki je že zdavnaj presegla mestni pomen in ima 
veliko regionalno težo. 
 
 
PROGRAMSKA SHEMA 
1. Ciklus novega slovenskega filma «Kino v živo» 
2. LIFFe po LIFFu 
3. Program mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Isola Cinema 
4. Caprisove premiere 
5. Letni kino Arrigoni 
6. Projekcija filmov nominiranih za nagrado LUX 
7. Večeri kratkih filmov 
8. Kino vetrnica - otroški vzgojno izobraževalni projekt  
9. Retrospektive 
10. Teden italijanskega filma 
11. Mednarodni filmski festival za otroke in mlade- FILM NA OKO 
12. IFFR LIVE (projekt mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu) 
13. Cikel ruskega filma na obali 
14. Ponedeljki za zamudnike 
 
 
Program predvajanja filmov v Art kinu Odeon Izola poteka 365 dni v letu, zajema pa 
predvajanje najmanj dveh filmov na dan. Konec tedna izvajamo 3 projekcije dnevno, 
saj je termin ob 16. uri namenjen Kino vetrnici, programu za otroke. Izbor filmov 
nenehno prilagajamo in izbiramo glede na starostne skupine obiskovalcev. V letu 2016 
načrtujemo nadgradnjo projekta, in sicer z ob filmskimi  dejavnostmi, kot so uvodi v 
projekcije, pogovori po filmu, animacija za najmlajše ter tematske ustvarjalne 
delavnice. Program, ki je namenjen otrokom, uspešno izvajamo tudi v sodelovanju z 
vsemi izolskimi šolami, vrtci in srednjo. Tudi v prihajajočem letu, bomo del vse 
slovenskega filmsko-vzgojnega projekta, ki se izvaja v okviru Art kino mreže 
Slovenije. Prav spodbujanju interakcije med avtorji in publiko, je namenjen ciklus 
Kino v živo, ki ga že vrsto let izvajamo v naši kino dvorani. V letu 2016 bomo skušali 
gostiti vse avtorje slovenskih filmov, ki bodo na rednem sporedu. Poleg tega bomo 
poseben poudarek namenili kratkim ter animiranim filmom, ki si s težka utrejo pot do 
filmskih platen po državi. V sodelovanju z AGRFT-jem in Filmskim centrom bomo 
priredili več večerov, ki bodo namenjeni kratki filmski formi. V zadnjih letih, je na 
ugledu, veliko pridobila slovenska animacija, zato smo se odločili, da skupaj z 
Društvom slovenskega animiranega filma, vsake dve leti priredimo Revijo slovenskega 
animiranega filma. Priprave na festival, ki bo potekal leta 2017, bomo pričeli že leta 
2016, in sicer v drugi polovici leta, ko bomo pričeli z promocijskimi aktivnostmi ter 
izborom filmov. Izola je mesto z dolgoletno tradicijo ustvarjanja animiranih filmov, 
zato se bomo še posebej trudili, da bo festival namenjen animaciji, ponovno pridobil 
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na ugledu in pomembnosti. Drugi vidik festivala je nedvomno decentralizacija večjih 
kulturnih vsebin in projektov, pomembno je, da se festivali odvijajo tudi izven 
Ljubljane. Primer je tudi projekt, ki smo ga poimenovali Liffe po Liffu, kjer bomo 
skušali predvajati kar se da veliko filmov, ki bodo predstavljeni na Ljubljanskem 
mednarodnem festivalu LIFFe in tako vsaj delno povečali dostopnost filmskih vsebin 
izven prestolnice. Tudi v letošnjem letu, bomo v sodelovanju z Zavodom Otok 
soorganizirali mednarodni filmski festival Kino Otok, ki je nedvomno pomemben 
zaradi festivalskega utripa, ki ga pričara ter filmskih vsebin, ki bodo na ogled zgolj v 
tem terminu. Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Radijem Capris in dvakrat 
mesečno prirejali Caprisove premiere, ki jih vedno oglašujemo na najbolj poslušani 
radijski postaji v regiji. V jesenskih mesecih bomo priredili dva izjemno pomembna 
dogodka in sicer filmski festival Film na oko ter Filmske dneve LUX. V sodelovanju z 
Zavodom Vizo in 12 kinematografi bomo del projekta Film na oko, festival za otroke in 
mladostnike, ki bo potekal hkrati v več kinodvoranah. V mesecu novembru bomo že 
tretje leto zapored gostili Filmske dneve LUX, ki jih prirejamo v sodelovanju z 
Evropsko pisarno v Sloveniji. Prikazali bomo tri filme, ki se bodo uvrstili v finalni 
izbor. Nadaljevali bomo tudi s programom v Letnem kinu Arrigoni, v načrtu imamo 
izvedbo petih projekcij ter nekaterih drugih glasbenih vsebin. 
 
 
KLUB LJUBITELJEV DOBREGA FILMA 
Klub ljubiteljev dobrega filma je bil pred leti ustanovljen kot programsko dopolnilo z 
izobraževalno vlogo in je namenjen predvsem zahtevnejši publiki, vsem ljubiteljem 
umetniškega filma, ki dajejo filmski umetnosti poseben pomen. Članom kluba 
omogočamo praktične ugodnosti, storitve in informacije. Vsi člani lahko aktivno 
sodelujejo pri delovanju filmskega središča, organizirajo delavnice in predavanja, ki 
so pomembna za razvoj kulture umetniškega filma. Klub trenutno šteje okoli 200 
članov, ki redno sodelujejo pri aktivnostih kina. Člani kluba lahko koristijo tudi 
dodatne ugodnosti pri nakupu vstopnic za program v Kulturnem domu Izola. 
Zaradi našega neprekinjenega delovanja, že od leta  2003, kino predstavlja enega 
izmed temeljev za razvoj filmske kulture na področju slovenske obale in je hkrati 
glavno orodje za razvijanje kritičnega, zahtevnega in zvestega občinstva. Poleg 
rednega filmskega programa je za naš kinematograf pomembno, da  neprestano 
ustvarjamo in gradimo filmski utrip v mestu in regiji. Odeon želi postati filmsko 
vozlišče za vse generacije, zato bomo v prihodnosti poudarek namenili projektom in 
dejavnostim, ki bodo namenjeni otrokom in mladostnikom. Z dodatnimi vsebinami 
bomo dopolnili bomo projekt Kino vetrnica, ki poteka vsako soboto in nedeljo. V 
sodelovanju z učitelji, ki so vključeni v filmski natečaj Slovenščina ima dolg jezik, 
bomo nekaj programskega prostora namenili vsem zainteresiranim dijakom, ki bodo 
lahko enkrat mesečno izbrali film ter za projekcijo pripravili uvod in pogovor. S 
tovrstnim projektom želimo v proces ustvarjanja filmskega programa vključiti mlade, 
ki želijo pridobiti izkušnje na področju organizacije kulturnih prireditev. Izjemno 
pomembno je, da na našem filmskem platnu prikazujemo kar se da raznolik in bogat 
filmski program, katerega vodilo mora biti kvaliteta, zato bomo tudi v letošnjem letu 
postopno gradili na že ustaljenih projektih ter skušali priključiti novosti. 
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GALERIJSKA DEJAVNOST – GALERIJA ALGA 

 
Galerijski program je vezan na samostojne razstave mladih, še neuveljavljenih 
umetnikov ter akademskih slikarjev in ljubiteljskih skupin s področja slikarstva, 
kiparstva, grafike, fotografije v sodelovanje z video umetnostjo. 
Galerijski prostor je lokacijsko zelo zanimiv in primeren za svoje delovanje, ker se 
nahaja v samem centru Izole. Pomanjkljivost je slaba oprema in infrastruktura 
prostora, namreč je brez primernega ogrevanja in sanitarij. Kljub temu pa galerija 
predstavlja stičišče ljubiteljev likovne estetike in združuje ljubiteljsko in 
profesionalno ustvarjanje ter medgeneracijsko interaktivno sodelovanje. 
V Galeriji Alga tudi letos načrtujemo 12 razstav predvsem mladih in še ne 
uveljavljenih umetnikov ter lokalnih likovnih društev. Otvoritve bodo popestrili in 
obogatili krajši glasbeno-scenski kulturni program. Otvoritve so planirane vsaki prvi 
četrtek v mesecu, tako je razstava na ogled štiri tedne. Zaradi omejitev prostora, 
drugih projektov (delavnice, predavanja ...) v galeriji Alga ne moremo izvajati. Z 
združitvijo s sosednjim prostorom (bivša RIIBA) pa bi lahko razširili tako razstavni 
prostor kot tudi dejavnosti. V sodelovanju z izolskimi šolami in likovnimi društvi (tudi 
društvom likovnih pedagogov) bi lahko izvajali tematsko različne likovne delavnice s 
katerimi bi pritegnili mlado populacijo v likovni kulturni prostor. Bivši prostor RIIBA bi 
lahko postal »kulturna kavarna« z jazz večeri, matinejami ali popoldnevi z učenci 
glasbene šole, različnimi predavanji… skratka stičišče kreativnosti in ustvarjalnosti. 
Galerija Alga je hkrati tudi blagajna Kulturnega doma Izola, poleg Art kina Odeon 
Izola. 
 
 

LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST V OBČINI IZOLA 

 
LPK določa tudi javni interes Občine na področju spodbujanja, razvoja in dostopnosti 
dobrin, ki se uresničujejo in izvajajo skozi programe društev na področju ljubiteljske 
kulture. Ena izmed primarnih nalog CKŠP Izola je skrb za kontinuirano delovanje in 
razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti ter čim večje udejstvovanje občanov na 
področju kulture. Uresničitev le tega se zagotavlja z organizacijskimi, finančnimi in 
prostorskimi pogoji za izvajanje dejavnosti. LPK opredeljuje redno dejavnost ter 
programe ljubiteljskih kulturnih društev, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega 
proračuna. 
Ljubiteljska kulturna dejavnost se v občini Izola uresničuje na sledečih področjih: 
 Glasbena dejavnost (vokalna, instrumentalna), 

 Plesna-folklorna dejavnost, 

 Gledališka in lutkovna dejavnost, 

 Likovna dejavnost, 

 Filmska in video dejavnost, 

 Dejavnost kulturne dediščine. 

 

Delitev javnih sredstev predvidenih za sofinanciranje rednih, letnih programov 
društev na področju ljubiteljske kulture bo potekala z javnim razpisom, ki ga objavi 
Občina Izola. Postopek potekanja javnega razpisa je opredeljen v Pravilniku o  izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa. Podlaga za izbor programov je Pravilniku o merilih 
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in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Izola. V letu 2016 je za programe ljubiteljskih kulturnih društev namenjeno 75.000,00 
EUR. 
 
Za uresničevanje javnega interesa v kulturi bo Center izvedel kompleten postopek 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulture v občini Izola za leto 
2016, kar zajema: 

 pripravo razpisa v slovenskem in italijanskem jeziku, 

 izbor in s sklepom imenovanje komisije za izvedbo Javnega razpisa, 

 sodeloval pri pregledu in oceni razpisne dokumentacije, 

 sodeloval pri odpiranju in ugotavljanju pravočasnosti, ter popolnosti prejetih 
vlog (popolna formalnost) 

 pregledal in ocenil vloge na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR 
oz. razpisni dokumentaciji, ter v Pravilniku, 

 pregledal in potrdil predlog razporeditve sredstev,  

 vodil zapisnik dela komisije, 

 pripravil predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev 
Pravilnika, 

 pripravil dodatna merila in pogoje, ki se po potrebi vključijo v razpisno 
dokumentacijo oz. uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnostih, 

 opravil vsa strokovna in administrativna dela za komisijo, 

 pripravil sklepe in pogodbe ter jih posredoval v podpis, 

 pripravil poročilo o podpisanih Pogodbah o sofinanciranju za potrebe Občine. 
 

Center bo skrbel, da se skladno z Javnim razpisom zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje kulturnih programov, skrbel za nadzor nad njihovo izvedbo, ter nudil 
vso strokovno, organizacijsko in administrativno podporo vsem izvajalcem. 
Poleg izvajanja javnega razpisa CKŠP Izola izvaja tudi druge aktivnosti za društva: 

 administrativna in tehnična pomoč, 

 pomoč pri organizaciji in izvedba letne produkcije ali koncerta, 

 sodelovanje pri izvedbi gostovanja in nastopov posameznega društva, 

 sprejemanje pošte za posamezna društva, 

 organiziranje izmenjave in sodelovanja med sorodnimi društvi... 

 organizacija proslav ob državnih in občinskem prazniku. 

 

PROSLAVE 

Poleg rednega programa zavoda, se po pogodbi vsako leto v dogovoru z občino Izola 
organizirajo in izvajajo proslave ob državnih in občinskem prazniku. V ta namen se 
načrtuje kulturni program, napovedovalec ter priprava scene. V odvisnosti od letnega 
obdobja, se program izvaja v notranjih prostorih ali na zunanjih prizoriščih, ki se 
določi v dogovoru z naročnikom. Za protokol poskrbi Občina Izola. 
 
V letu 2016 so to sledeče proslave: 

1. Slovenski kulturni praznik (proslava 6. februar) 

2. Dan upora proti okupatorju (proslava 23. april) 

3. Dan državnosti (proslava 25. junij) 

4. Občinski praznik (proslava 9. julij) 

5. Dan slovenske neodvisnosti in enotnosti (proslava 24. december). 
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ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH PRIREDITEV NA PROSTEM 

Na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju in izpeljavi tradicionalnih prireditev v 
občini Izola, tudi letos načrtujemo izpeljavo le teh in sicer: 

1. Istrski karneval - Veliko otroško pustno rajanje (5. februar) 

2. Prvomajska budnica (1. Maj) 

3. Praznik oljk, vina in rib (10. in 11. junij) 

4. Solsticij (25. Junij) 

5. Poletje v Izoli (Park Pietro Coppo, Manziolijev trg ali na Lonka) (julij-avgust) 

6. Izola pod volti (avgust-septemeber) 

7. Koncerti na Svetilniku (julij) 

8. Ribiški praznik-Mala barka (19. in 20. avgust) 

9. Jesenske serenade (september) 

10. Praznik izolskega čudeža (23. oktober) 

11. Prižig novoletnih luči (2. december) 

12. Veseli December v Izoli (19.- 30. december) 

13. Silvestrovanje (31. december) 

 

 

7.3 PROMOCIJA 
Tudi v letu 2016 bomo posvečali veliko skrb promociji dogodkov. Uporabljali bomo 
različne načine: mesečniki, plakati, objave na spletni strani, newsletter, objave in 
obvestila preko socialnih omrežij (Facebook in Twitter) in letaki. V letu 2016 bomo še  
intenzivneje koristili brezplačne in plačljive oblike internetne reklame, ki nudijo večji 
promocijski doseg in služijo kot najbolj preprosto orodje promocije v tem času. Z eno 
izmed radijskih postaj se je že vzpostavilo letno sodelovanje, kar je dodatno 
pripomoglo k boljši prepoznavnosti Centra in njegovih vsebin ter večji odzivnosti 
publike. 
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8. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 
 
Finančni načrt Centra za kulturo, šport in prireditve Izola je izdelan na osnovi: 

 linearnega trenda postavk leta 2013, 2014 in 2015 

 ocene realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2015 ter 

 planiranih prejemkov in izdatkov za leto 2016. 
 
Tako kot običajno so pri izdelavi finančnega načrta za leto 2016 upoštevani globalni 
makroekonomski okviri razvoja Slovenije in pridobljena navodila za pripravo finančnih 
načrtov s strani ustanoviteljice Občine Izola ter trenutno veljavna zakonodaja. 
 

PRIHODKI 
Tudi v planskem letu 2016 se predvideva podobna struktura prihodkov, saj se bo javni 
zavod CKŠP Izola  v pretežni meri za svoje delovanje financiral s strani ustanovitelja 
Občine Izola. V ta namen je bil s strani zavoda pripravljen predlog proračunskih 
postavk tako za leto 2016 in sicer ločeno na OE Kultura in OE Šport. V preglednici so 
pod kategorijo »Prihodki« razvidne posamične vrednosti prihodkov po virih in tudi po 
vrstah/skupinah prihodkov. Bistvenih odstopanj v primerjavi s preteklim obdobjem ni, 
izjema so predvsem planirana investicijska sredstva. Pri planiranju vrednosti za 
tekoče transfere v zavod ter iz zavoda kulturnim in športnim društvom so se 
upoštevala trenutno veljavna pravila. Zmanjšanje prihodkov je predvideno pri 
prihodkih od najemna prostorov in opreme, saj je poslovni prostor prevzela Občina v 
upravljanje. Iz tega naslova se bodo prihodki zmanjšali za 1.700 EUR na mesec 
oziroma na letni ravni v višini 20.400 EUR. 
 
 

STROŠKI 
Iz preglednice v kategoriji »Odhodki« so prav tako razvidne vrednosti po 
vrstah/skupinah stroškov kot tudi po viru pokritja. 
 
Stroški materiala in storitev 
Pri planiranju obratovalnih stroškov, ki imajo za upravljavca nepremičnin kot je CKŠP 
Izola veliko težo, smo za leto 2016 predvideli 100 % pokritje s prihodki pod 
predpostavko, da ne bo prišlo do večjih podražitev. Že zgodnja in mrzla zima bi lahko 
imela občuten vpliv na poslovanje, saj smo stroške materiala in nekaterih storitev 
nekoliko znižali oz. ohranili na obstoječi ravni. 
 
Kljub temu, da v letu 2016 ne pričakujemo večjih odstopanj stroškov materiala in 
storitev v primerjavi z letom 2015, želimo obrazložiti, da je bistveni vzrok znižanja 
predvidenih sredstev za stroške najema zaključek poslovnega najema za igrišče 
Jagodje. Pogodba o poslovnem najemu nepremičnine št. 111100580 se namreč izteče 
avgusta 2016. Glede na zaključek pravde po ostalih že zapadlih pogodbah z 
najemodajalcem Gorica Leasing d.o.o., nismo za leto 2016 planirali nikakršnih 
odškodnin iz tega naslova. 
 
Stroški dela 
Strošek dela , kot so plače, regres za letni dopust, stroški za prevoz na delo, 
prehrana, pa tudi jubilejne, odpravnine ob upokojitvi in ostali stroški povezani z 
delom, je bil dlje časa omejen. Tudi pri planiranju stroška dela za leto 2016 smo  
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upoštevali omejitve predpisane z ZUJF-om. Kljub temu se za strošek dela v primerjavi 
z letom 2015 predvideva cca 5% povečanje. 
 
Skladno z veljavno zakonodajo so namreč s 01.12.2015 javni uslužbenci lahko 
realizirali napredovanja in na tej podlagi se je povečala tudi masa potrebnih sredstev 
za plače v CKŠP Izola za leto 2016. Nova določila ZUJF-a so prav tako povečala tudi 
znesek izplačila regresa za letni dopust 2016. Poleg navedenega je, zaradi prekinitve 
pogodbe o sofinanciranju strokovnega kadra v programih panožnih športnih šol na 
nacionalni ravni sklenjeno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
strošek dela enega trenerja v celoti prešel na CKŠP Izola. 
 
Drugi stroški povezani z opravljanjem javne službe 
Tudi v letu 2016 smo v ta sklop stroškov vključili dane dotacije športnim in kulturnim 
društvom. Pomemben delež pa predstavljajo tudi storitve drugih udeležencev za 
izvajanje prireditev/programa dela. V letu 2016 ne pričakujemo večjih odstopanj v 
primerjavi z letom 2015. Vrste stroškov kot tudi planirane vrednosti za leto 2016 so 
razvidne iz preglednice. 
 
Finančni odhodki 
Za leto 2016 smo v CKŠP planirali le obresti po pogodbi o finančnem najemu v višini 
840,00 eur. Zavod je namreč dne 23.07.2015 z RCI BANQUE sklenil pogodbo o 
finančnem leasingu v višini 22.824,07 EUR in sicer za RENAUT MASTER FURGON, z 
dobo odplačevanja 5 let. 
 
Investicijska vlaganja 
Iz preglednice je evidentno, da bo javni zavod del stroškov za tekoče vzdrževanje 
objektov in naprav, ki jih upravlja, pokril z »lastnimi viri«. 
Za vsa investicijska vlaganja v letu 2016 pa CKŠP Izola tako kot v predhodnih letih 
pričakuje sredstva s strani ustanovitelja. Le-ta je v Proračunu Očine Izola za leto 2016 
(Uradne objave Občine Izola, št. 6/16 z dne 11.03.2016) namenil le OE Šport v skupni 
višini 60.300 EUR in sicer: 
 

 Investicijski transferi – oprema  EUR 15.500 
 Investicijski transferi – investicijsko vzdrževanje  EUR 44.800. 

 
Za OE Kultura se v letu 2016 ne predvideva nikakršnih investicijskih vlaganj. 
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Pror. 
postavka 

Konto 
Strošk. 
mesto 

Naziv stroškovnega mesta 
Proračun 

2016 

          

      CKŠP -  CENTER ZA ŠPORT      750.450,33    

         

5501     JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ŠPORTA     280.806,33    

  4133001 550101 OE Šport - plače     190.000,00    

  4133002 550102 OE Šport - regres LD         9.030,00    

  4133003 550103 OE Šport - prehrana delavcev       12.520,00    

  413301 550105 OE Šport - sr.za davke in prispevke       31.000,00    

  413302 550106 OE Šport- mestni stadion - tek.vzdrževanje                    -      

  413302 550107 OE Šport- stadion na Maliji - tek.vzdrževanje                    -      

  413302 550113 OE Šport- ŠD V Kraški ulici - tek.vzdrževanje                    -      

  413310 550118 OE Šport - premije KDPZ            850,00    

  4133007 550119 OE Šport - odpravnine ob upokojitvi                    -      

  413302 550120 tekoče vzdrževanje VČT Livade                    -      

  413302 550121 OE Šport - prevoz delavcev         6.000,00    

  413302 550124 OE Šport - posl.najem kegljišče                    -      

  402201 550125 VČT nadstandard - plin za ogrevanje                    -      

  413302 550128 Tribune VD Livade                    -      

  413302 550129 OE Šport - poslovni najem igrišče Jagodje       30.306,33    

  4133021 550130 VČT - nadstandard-elektrika                    -      

  4133022 550131 VČT - nadstandard-voda, kom.st.,čistila                    -      

  4133025 550132 VČT - nadstandard-zavarovanje                    -      

  413301 550133 OE Šport - vzp.zap.invalidov                    -      

  413302 550134 OE Šport - parket ŠD                    -      

  413300 550135 
Tek.trans.sred.za plače in druge izdatke 
(solid.) 

           700,00    

  413300 550137 OE Šport - jubilejne nagrade            400,00    

  413302 550138 tekoči transferi sredstv za blago in storitve                    -      

          

5502     DEJAVNOST DRUŠTEV     388.334,00    

  413302 550205 Društva - tekoči transferi v javne zavode     388.334,00    

          

5513     LPŠ-druge dejavnosti       21.010,00    

  413302 551301 
tek.transferi v JZ za izdatke za blago in 
storitve 

      21.010,00    

          

5506     INVESTICIJE V JAVNE ŠPORTNE ZAVODE       60.300,00    

  432300 550605 inv. transferi - oprema       15.500,00    

  432300 550606 inv. transferi - inv. vzdrževanje       44.800,00    

          

5512     INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE                    -      

  432300 551221 investicijski transferi javnim zavodom                     -      
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Pror. 
postavka 

Konto 
Strošk. 
mesto 

Naziv stroškovnega mesta 
Proračun 

2016 

          

      CKŠP - OE KULTURNI CENTER  317.760,00 

          

5402     DEJAVNOST  242.760,00 

  4133001 540201 OE Kultura - plače 124.000,00 

  4133002 540202 OE Kultura - regres LD 4.200,00 

  4133003 540203 OE Kultura - prehrana delavcev 7.000,00 

  413301 540204 OE Kultura - sr.za davke in prispevke 20.000,00 

  413302 540206 OE Kultura - gledališke predstave 15.000,00 

  413302 540207 OE Kultura - galerija Alga 2.000,00 

  413302 540209 OE Kultura - zavarovalne premije 5.540,00 

  4133024 540211 Tekoče vzdrževanje 4.000,00 

  4133026 540212 Ostali materialni stroški 29.700,00 

  4133004 540214 OE Kultura - prevoz delavcev 4.000,00 

  4133005 540215 OE Kultura - jubilejne nagrade                  -    

  413302 540216 Art kino - razlika do kom.filmov 8.520,00 

  413310 540217 premije KDPZ 400,00 

  4133007 540218 odpravnine ob upokojitvi 4.500,00 

  402201 540221 OE Kultura - stroški ogrevanja 11.700,00 

  402999 540223 Upravljanje kurilnice 1.500,00 

  4133001 540226 OE Kultura - solidarnostna pomoč 700,00 

  413301 540227 OE Kultura -vzp.zap.invalidov   

          

5405     
SOFINANCIRANJE KULTURNIH 
PROGRAMOV 

75.000,00 

  413302 540512 
Tekoči trasf.sred.za izdatke za blago in 
storitve 

75.000,00 

          

5410     
INVESTICIJSKI TRANSFERI javnim 
kult.zavod. 

               -      

  432300 541010 inv. transferi - oprema                -      

    541011 investicijsko vzdrževanje                -      
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

  Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 
    

      FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 
  

v EUR brez centov 

      

      PLAN  
PLAN 

SKUPAJ    

PRIHODKI PLAN OI 
PLAN 
CKŠP PROJEKTI 

Finančni 
načrt 

         2016 2015 

            

PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA.JAVNE SLUŽBE   238.900   238.900 193.428 

od tega:           

prihodki od najema prostorov in opreme   19.600   19.600 38.633 

prihodki od uporabe prostorov in opreme   68.000   68.000 67.235 

prihodki od vstopnic - gledališče   14.000   14.000 13.263 

prihodki od vstopnic - kino   33.000   33.000 32.651 

ostali prihodki   37.000   37.000 38.628 

prihodki od donatorjev, sponzorjev   3.500   3.500 3.019 

drugi prihodki (uporabnina)   63.800   63.800 0 

            

            

PRIHODKI OI - USTANOVITELJ 1.068.210     1.068.210 1.151.777 

dejavnost - plače in ostalo OE Kultura, OE 
Šport , SS 523.566     523.566   

za plače  314.000     314.000   

za regres LD (bruto) 13.230     13.230   

prehrana delavcev 19.520     19.520   

sr.za davke in prispevke 51.000     51.000   

prevoz delavcev 10.000     10.000   

premije KDPZ 1.250     1.250   

solidarnostna pomoč 1.400     1.400   

jubilejna nagrada 400     400   

odpravnine ob upokojitvi 4.500     4.500   

OE Kultura - gledališke predstave 15.000     15.000   

OE Kultura - galerija Alga 2.000     2.000   

OE Kultura - zavarovalne premije 5.540     5.540   

OE Kultura - tekoče vzdrževanje 4.000     4.000   

OE Kultura - ostali materialni stroški 29.700     29.700   

OE Kultura - Art kino - razlika do komercialnih 
filmov 8.520     8.520   

*OE Kultura - stroški ogrevanja 11.700     11.700   

*OE Kultura - upravljanje kurilnice 1.500     1.500   

OE Šport - poslovni najem igrišča Jagodje 30.306     30.306   

            

SKUPAJ SOFIN.KULTURNIH IN ŠPORTNIH 
DRUŠTEV 463.334     463.334   

Tekoči transf.za izdatke za blago in stor.OE 
Kultura 75.000     75.000   

Društva - tekoči transferi v javne zavode OE 
Šport  388.334     388.334   

  
    

  

SKUPAJ SOFIN. DRUGE DEJAVNOSTI - LPŠ 21.010     21.010   

OE Šport - tek.transf. v javne zavode za izd.za 
blago.in stor. 21.010     21.010   
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SKUPAJ UPRAVL.IN TEKOČE VZDRŽ. 
OBJEKTOV IN NAPRAV 0     0   

OE Šport - Rekreacijski park Livade 0     0   

OE Šport - Rolkarski poligon 0     0   

  
    

  

SKUPAJ INVESTICIJE V KULT.IN ŠPORTNE 
OBJEKTE, OPREMO 60.300     60.300   

OE Kultura - inv. transferi - oprema 0     0   

OE Kultura - investicijsko vzdrževanje 0     0   

OE Šport - inv. transferi - oprema 15.500     15.500   

OE Šport - inv. transferi - inv. vzdrževanje  44.800     44.800   

  
   

    

            

PRIHODKI - PRORAČUN RS     12.631 12.631 33.123 

MIZKŠ - sofinanciranje 2 trenerjev (DO 
29.02.2016)     6.854 6.854 27.062 

MK – sofinanciranje Art kino programa     5.778 5.778   

            

PRIHODKI PRORAČUNA – POGODBE     124.000 124.000 0 

Proslave     10.000 10.000   

Večje zunanje prireditve     110.000 110.000   

41. srečanje pihalnih orkestrov Istre     4.000 4.000   

            

SKUPAJ VSI PRIHODKI 1.068.210 238.900 136.631 1.443.742 1.378.327 
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ODHODKI 

     Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 
   

v EUR brez centov 

      

      PLAN 
PLAN 

SKUPAJ    

ODHODKI PLAN 0I 
PLAN 
CKŠP PROJEKTI 

Finančni 
načrt 

         2016 2015 

            

STROŠKI MATERIALA 33.633 58.653 18.114 110.400 132.187 

STROŠKI MATERIALA 2.290 417 293 3.000 2.289 

PISARNIŠKI MATERIAL 110 61 29 200 182 

ČISTILNI MATERIAL 6.107 1.112 781 8.000 11.054 

POTROŠNI MATERIAL 7.924 1.807 1.269 11.000 11.540 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 5.000 20.000 15.000 40.000 39.966 

PORABLJENO GORIVO 985 361 254 1.600 1.587 

DROBNI INVENTAR 3.817 695 488 5.000 8.186 

DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV 200 200 0 400 801 

STROŠKI OGREVANJA 7.000 33.800 0 40.800 55.968 

STROKOVNA LITERATURA, URADNI LIST 200 200 0 400 614 

STROŠKI STORITEV 82.784 92.225 35.421 210.430 245.062 

PREVOZNE STORITVE CESTNEGA PROMETA 3.054 556 390 4.000 3.793 

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV 2.290 417 293 3.000 2.534 

POŠTNE STORITVE 3.435 625 440 4.500 4.262 

CESTNINE, VINJETE, PARKIRNINE   150 150 300 247 

STROŠKI VZDRŽEVANJA POSLOVNIH 
PROSTOROV 6.000 30.000 0 36.000 55.525 

STROŠKI VZDRŽEVANJA OPREME 1.500 1.500 0 3.000 2.030 

STROŠKI NAJEMNIN IN POSLOV.NAJEM OS 38.826 20.204 0 59.030 59.030 

STROŠKI REPREZENTANCE 0 0 0 0 6 

KOMUNALNE STORITVE 1.390 7.634 976 10.000 9.314 

VODA  2.085 11.451 1.464 15.000 14.747 

OBRATOVALNI STROŠKI 500 1.000 0 1.500 1.328 

POTNI STROŠKI IN KILOMETRINA 250 250 1.000 1.500 1.559 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 1.000 0 0 1.000 673 

STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 10.000 5.000 5.000 20.000 20.022 

STROŠKI SAZAS 0 0 4.500 4.500 4.529 

ZAVAROVALNE PREMIJE  5.540 4.460 0 10.000 9.118 

STROŠKI BANČNIH PROVIZIJ - UJP 1.100 0 0 1.100 1.098 

OGLAŠEVANJE V MEDIJIH 3.600 4.254 18.146 26.000 34.234 

STROŠKI ŠTUDENTSKIH STORITEV 2.214 1.224 2.562 6.000 16.856 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 0 0 500 500 396 

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB 0 0 0 0 206 

DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNIH RAZMERIJ 0 3.500 0 3.500 3.555 

STROŠKI DELA 415.300 3.070 6.854 425.224 405.419 

PLAČE ZAPOSLENIH 314.000 0 5.741 319.741 312.240 

PRISPEVKI NA BOD 51.000 0 1.113 52.113 50.732 

PREHRANA DELAVCEV 19.520 0 0 19.520 16.022 

STROŠKI PREVOZA NA DELO ZAPOSLENIH 10.000 0 0 10.000 8.474 

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - KAD 0 0 0 0 0 

PREMIJA KDPZ 1.250 0 0 1.250 1.231 

PREMIJA PDPZ 0 0 0 0 0 

STROŠKI REGRESA  13.230 3.070 0 16.300 10.939 
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ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI 4.500 0 0 4.500 4.395 

ODŠKODNINA ZA LETNI DOPUST   0 0 0 0 

SOLIDARNOSTNE POMOČI 1.400 0 0 1.400 1.386 

JUBILEJNA NAGRADA 400 0 0 400 0 

DRUGI STROŠKI POVEZ. Z OPRAVLJ.JAVNE 
SLUŽBE 462.993 82.112 78.242 603.347 620.122 

ADMINISTRATIVNE TAKSE 1.000 1.000 2.000 4.000 3.918 

STORITVE DRUGIH 59.368 17.312 76.242 132.922 193.771 

DOTACIJA ŠPORTNIM DRUŠTVOM 324.534 63.800 0 388.334 335.334 

DOTACIJA LP ŠPORTA 2016 - izobraževanje 3.091 0 0 3.091 3.000 

DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM 75.000 0 0 75.000 84.100 

FINANČNI ODHODKI 0 840 0 840 401 

OBRESTI LEASING (Kombi KCI) 0 840 0 840 401 

            

SKUPAJ UPRAVLJANJE KURILNICE , STROŠKI 
OGREVANJA 13.200 0 0 13.200 0 

*OE Kultura - stroški ogrevanja  11.700 0 0 11.700   

*OE Kultura - upravljanje kurilnice 1.500 0 0 1.500   

            

            

SKUPAJ ODŠKODNINA PO NAJEMNIH 
POGODBAH 0 0 0 0 0 

OE Šport - poslovni najem igrišče Jagodje 0 0 0 0 0 

            

            

SKUPAJ UPRAVL.IN TEKOČE VZDRŽ. 
OBJEKTOV IN NAPRAV 0 0 0 0 0 

OE Šport - Rekreacijski park Livade 0 0 0 0 0 

OE Šport - Rolkarski poligon 0 0 0 0 0 

            

            

SKUPAJ INVESTICIJE V KULT.IN ŠPORTNE 
OBJEKTE, OPREMO 60.300 0 0 60.300   

OE Kultura - inv. transferi - oprema 0 0 0 0   

OE Kultura - investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0   

OE Šport - inv. transferi - oprema 15.500 0 0 15.500   

OE Šport - inv. transferi - inv. vzdrževanje  44.800 0 0 44.800   

            

            

            

VSI STROŠKI SKUPAJ 1.068.210 238.900 136.631 1.443.741 1.404.086 

            

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI 0 0 0 0 -25.758 
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9. ZAKLJUČEK 
 
S programom, ki smo si ga zadali v javnem zavodu Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola, želimo zadovoljiti potrebam po kakovostni kulturni in športni 
ponudbi, povečati število športno in kulturno aktivnih prebivalcev ter povečati število 
gledalcev kulturnih in športnih programov v naši občini. Cilje bomo lahko dosegali z 
vključevanjem čim večjega števila kulturnih in športnih akterjev v občini Izola v 
dejavnosti pod našim okriljem. V mislih imamo predvsem številna društva, klube, 
ustvarjalce in druge posameznike (športnike in športnice ter kulturnike in kulturnice) 
s katerimi skupaj soustvarjamo t.i. prijazno ter kvalitetno življenje v našem okolju. 
 
Ostajajo pa tudi številna odprta vprašanja, predvsem infrastrukturne narave, za 
katere bomo skupaj z ustanoviteljem in ostalimi soudeleženimi skušali poiskati tudi 
primerne odgovore. V okviru razpoložljivih sredstev bomo nadaljevali z vlaganjem v 
izobraževanje kadra. Pomanjkanje strokovnega kadra na nekaterih področjih 
delovanja javnega zavoda je prav tako pereč problem, ki predstavlja oviro pri 
nadaljnjem razvoju in rasti Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. 
 
Veliko truda in dodatne vneme bomo namenili promociji naših aktivnosti, saj smo 
prepričani, da so promocijske aktivnosti in komuniciranje s širšo javnostjo zelo 
pomembne. Poudarek na nove komunikacijske strategije in orodja predstavlja osnovo 
za nadaljnje delo predvsem v luči približevanja naših uporabnikov do storitev, ki jih 
nudi javni zavod. V zadnjem letu je bilo narejenega veliko na tem področju in 
izboljšave so že vidne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Program dela in finančni načrt Centra za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2016 
je obravnaval in sprejel Svet javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve 
Izola na 5. redni seji dne 06.06.2016. 
 

Denis Kozlovič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 
Izola, maj 2016 
 
 
 

  
 

Zvonka Radojevič 
direktorica 

  


