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1 SPLOŠNI DEL IN OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU 

Letno poročilo posrednega proračunskega porabnika JZP Izola je osnovano na pravilih, ki 
veljalo za posredne proračunske porabnike, in sicer na Zakonu o izvrševanju proračunov 
RS, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o javnih financah, Pravilniku o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter sledi 
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna. 

Skladno s 1. odstavkom 26. člena sprejme svet zavoda s soglasjem občinskega sveta letno 
finančno poročilo, katerega predlog na podlagi 4. odstavka 12. člena pripravi direktor 
zavoda.  

Poslovno poročilo pripravil: JZP Izola 

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Iztok Škerlič 

Računovodsko poročilo pripravil: Konto Obala, d. o. o., Izola 

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila: Matjaž Jurcan, Konto Obala, 
d. o. o. 

 

1.1 Osnovni podatki JZP Izola 

Naziv: Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte EU Občine Izola/Ente 
pubblico per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune di Isola 

Skrajšano ime: JZP Izola 

Sedež: Sončno nabrežje 4, 6310 Izola 

Matična številka: 7060947000 

Številka podračuna pri UJP: 012406000000244 

Davčna številka: 72323906 

Telefon: +386 5 66 00 260  

E-pošta: jzp@izola.si 

Spletna stran: www.izola.si/gospodarstvo in javna podjetja in https://www.adriatic-
ionian.eu/contacts/eusair-facility-point-partnership/ v okviru projekta EUSAIR Facility Point. 

LinkedIn&Twitter: jzp Izola 

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot 
to določa odlok o ustanovitvi zavoda. Zavod je bil ustanovljen 28. 4. 2016. 

Skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 so do povračila upravičeni izdatki, ki 
nastanejo pri upravičencu s strani programa Interreg ADRION 2014–2020 do 31. 12. 2023. 
Zaradi navedenega razloga je Občinski svet Občine Izola na 27. redni seji 26. 4. 2018 v 
drugem branju podaljšal delovanje zavoda do 31. 12. 2023. Nov 2. člen predvideva tudi, da 
če »zavod preneha z delovanjem, mora občinski svet eno leto pred predvidenim zaključkom 
delovanja zavoda (do 31. 12. 2022) sprejeti akt o prenehanju delovanja zavoda in program 
likvidacije zavoda«.  

mailto:jzp@izola.si
http://www.izola.si/gospodarstvo
https://www.adriatic-ionian.eu/contacts/eusair-facility-point-partnership/
https://www.adriatic-ionian.eu/contacts/eusair-facility-point-partnership/


5 

Zavod je bil pred tem vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru za določen čas 
do 31. 12. 2020. 

 

2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROČJE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 

JZP Izola je bil ustanovljen na podlagi 46. člena Zakona o zavodih in deluje na osnovi Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola 
(Uradne objave 9/2016).  

Zakonski akti, pomembni za delovanje zavoda, so Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivna pogodba za 
javne uslužbence, 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 uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Sprejeti interni akti zavoda: Statut, Poslovnik o delu sveta zavoda, Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o določanju in izrabi letnega dopusta, 
Pravilnik o službenih mobilnih telefonih, Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju 
uslužbencev, Pravilnik o izvajanju javnega naročanja, Pravilnik o zavarovanju osebnih 
podatkov.  

3 DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA 

Poslanstvo: 

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola / Ente pubblico 
per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola je 
ustanovljen s strani Občine Izola z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih 
projektov z evropskimi sredstvi in ustvarjanja okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitve 
in zagon novih razvojnih projektov za občane Občine Izola. 

Vizija: 

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola / Ente pubblico 
per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola bo v petih 
letih delovanja postal pomemben dejavnik spodbujanja razvoja in nosilec evropskih 
projektov ter enakovreden partner drugim podpornim točkam oz. akterjem razvoja 
jadransko-jonske regije. 

Občinski svet je na 27. redni seji 26. 4. 2018 sprejel petletni razvojni načrt zavoda.  
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4 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA 

V letnem načrtu za leto 2019, ki je bil sprejet na 9. redni seji sveta zavoda in za katerega je 
Občinski svet Občine Izola dal soglasje na 5. redni seji 13. 6. 2019, so navedeni naslednji 
prednostni cilji za leto 2019: 

1. Zagotavljanje 12-urnega odprtja širši javnosti za nudenje informacij o zadevah EU in 
nepovratnih sredstvih, vključno s promocijo makroregionalnih strategij in posebej 
jadransko-jonske strategije.  

2. Nadaljevanje projekta EUSAIR Facility Point v okviru programa Interreg V-B ADRION 
in predvsem načrtovanje strateških projektnih konceptov za celotno regijo. 

3. Nadaljevanje razvojnih projektov za Občino Izola in EUSAIR, kot je določeno v 
nadaljevanju pričujočega dokumenta. 

4. Optimizacija in koordinacija črpanja evropskih sredstev s strani ustanoviteljice, 
javnosti in gospodarstva za večji razvojni preboj v občini in regiji. 

5. Učinkovita koordinacija aktivnosti akterjev na področju učinkovitejše izrabe 
evropskih sredstev. 

6. Ciljno usmerjena promocijska dejavnost na področjih delovanja. 

7. Vključevanje javnega zavoda v projekte na lokalnem, regijskem, državnem in 
mednarodnem nivoju. 

8. Nadgradnja projektnih aktivnosti Mladim se dogaja iz preteklih let v redno aktivnost 
za spodbujanje podjetništva v osnovnih šolah občine Izola pod sloganom oz. 
projektom Podjetna Izola za Podjetno Primorsko. V projekt oz. aktivnosti bi bile 
vključene vse starostne skupine prebivalcev, aktivnosti pa temu prilagojene.  

9. Ustanovitev Sveta za slovensko morje (občin Ankaran, Izola, Koper in Piran; dalje 
SSJM) po vzoru Sveta za Vipavo. Preverjene bodo tudi možnosti sofinanciranja 
dejavnosti te službe skladno s 26. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki omogoča 
od 30- do 55-odstotno sofinanciranje skupnih nalog občinskih uprav. 

5 OCENA USPEŠNOSTI PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

Realizirani so bili vsi zastavljeni letni cilji.  

1. Zagotavljanje 12-urnega odprtja širši javnosti za nudenje informacij o zadevah EU in 
nepovratnih sredstvih. Skladno s pogodbo o sofinanciranju med Občino Izola in JZP Izola je 
zavod odprt 12 uradnih ur tedensko. Urnik je izobešen na vhodnih vratih zavoda. V času 
uradnih ur tudi beležimo obiske. V letu 2019 se je obisk med uradnimi urami ustalil in je s 
trenutnim osebjem zavoda obvladljiv. Vzpostavili smo tudi Informacijsko pisarno Eko 
sklada, ki deluje v popoldanskih urah ob vnaprejšnjem dogovoru z lokalnim svetovalcem 
omenjenega sklada. 
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2. Zavod je uspešno nadaljeval z aktivnostmi v okviru programa ADRION oz. Podporne točke 
za EUSAIR1 in se kot izvajalska struktura projektnega partnerja Občine Izola v letu 2019 
udeležil dveh partnerskih sestankov, in sicer februarja in decembra 2019. Na obeh sestankih 
so bile pregledane izvedene aktivnosti, pripravljen pa je bil tudi načrt za naprej. Občina Izola 
oz. zavod je v omenjenem projektu zadolžen za delovni sklop št. 2 z nazivom Razvoj 
strateških projektov in finančni dialog; Občina Izola prek zavoda koordinira projekte za 
celotno območje jadransko-jonske regije. V okviru tega delovnega sklopa so predvidene 
tudi finančne spodbude za razvoj oz. pripravo projektov v okviru štirih tematskih 
usmerjevalnih skupin EUSAIR: Modra rast, Energetsko in prometno povezovanje, Kakovost 
okolja in Trajnostni turizem. Vsi stebri skupaj morajo s podporo pisarn EUSAIR v vsaki državi 
razviti 13 projektov. Za potrebe natančnejše opredelitve plana aktivnosti je bil februarja 
2019 organiziran še poseben tematski sestanek v Mestrah v Italiji. Občini Izola in Koper sta 
projekt obalne ceste uspešno umestili kot pilotni primer preurejanja obalne ceste z novo 
vsebino z bolj trajnostnim značajem do okolja. V okviru tematske usmerjevalne skupine  
Kakovost okolja, ki jo vodita slovensko in bosansko ministrstvo za okolje ter za katero kot 
sekretariat skrbi Občina Izola oz. zavod, smo se dogovorili glede naslednjih štirih strateških 
projektov: 

1. Akcijski načrt za ukrepanje v jadransko-jonski regiji v primeru izlitja olja in drugih 
onesnaženj – npr. s plastiko. Konec leta 2019 je bil objavljen razpis Evropske komisije, na 
katerega bomo do marca 2020 pripravili predlog projekta skupaj s civilno zaščito RS  ter 
hrvaškim in italijanskim ministrstvom. 

2. Spremljanje in upravljanje morskih zavarovanih območij (kot npr. Mesečev zaliv, 
Debeli rtič in druga podobna območja v regiji). Skupaj z Morsko biološko postajo Piran 
pripravljamo predlog projekta za razpis programa LIFE, ki bo objavljen do poletja 2020. 

3. Zaščita in upravljanje naravnih kopenskih habitatov in ekosistemov v regiji s ciljem 
zagotavljanja sobivanja človeka in velikih sesalcev oz. zveri (volk, medved, šakal in drugi). S 
srbskim ministrstvom za okolje se dogovarjamo za vodilno partnerstvo in pripravo vsebine 
projekta. 

4. Promocija trajnostne rasti regije z udejanjanjem integralnega upravljanja 
obalnega pasu in prostorskega načrtovanja na morju (npr. uskladitev čezmejnega 
morskega prostorskega načrta za Tržaški zaliv vključno z obalno cesto med Koprom in 
Izolo). Projekt je pripravljen za prijavo. Čakamo na primeren razpis.  

                                                        

1 EUSAIR Facility Point. 
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V okviru projekta smo v letu 2019 s pomočjo zunanjega svetovalca zaključili prvo fazo 
aktivnosti delovnega sklopa št. 3, ki ima za cilj nastavitev monitoringa izboljšanja 
sodelovanja na okoljskem področju in ostalih področjih EUSAIR. Konkretno smo zastavili 
indikatorje za spremljanje in izvajanje monitoringa preko letnih poročil. V letu 2020 bo 
pripravljeno prvo poročilo na podlagi zastavljenih indikatorjev spremljanja.  

Najpomembnejši dogodek v okviru projekta podporna točka za EUSAIR v letu 2019 je bila 
koordinacija organizacije Tedna sredozemske obale 2019, ki je potekal že tretje leto v Izoli. 
Zavod koordinira aktivnosti priprave in izvedbe dogodka v sodelovanju z Ministrstvom za 
zunanje zadeve, Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko, Ministrstvom za okolje in 
Zavodom za zaščito narave.2 Osrednji dogodek tedna je bila akcija Očistimo obalo, ki je 
potekala v sodelovanju z zavodom TRINITI. Več kot 200 udeležencev je očistilo okoli 10 km 
obale.3 V občinski sejni sobi na Kristanovem trgu 1 je pod okriljem Evropske komisije 
(oddelka INTERACT) potekala že tradicionalna delavnica z naslovom Komuniciranje 
makroregionalnih strategij. V Hotelu Bernardin je bilo uradno odprtje in prvo srečanje 
organov upravljanja vseh držav EUSAIR, ki upravljajo sredstva EU. V Izoli je potekalo tudi 
več spremljevalnih dogodkov, ki so vključevali Univerzo na Primorskem v Kampusu Livade, 
Arheološkem parku Simonov zaliv, Občino Izola ter Občino Koper v okviru Dneva brez 
avtomobila. Prvič je bila organizirana dvodnevna delavnica med stebrom EUSAIR za 
Kakovost okolja in Trajnostni turizem, ki je prvi dan potekala v Poreču, drugi pa v Izoli. Na 
izolski je sodeloval tudi Dirk Glaesser, direktor za trajnostni razvoj turizma pri Svetovni 
turistični organizaciji. Več o dogodkih in zaključkih si lahko ogledate v video reportaži 
dogodka, ki je nastal v partnerstvu z RTV Koper - Capodistria na naslednji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ctl0NVTxX4&t=3s.  

V okviru EUSAIR se vsako leto organizira tudi osrednji mednarodni dogodek na ravni 
zunanjih ministrov z imenom Letni forum EUSAIR. Letos je 4. forum potekal v Budvi v Črni 
gori.4 Dogodek organizira Evropska komisija, vsa ministrstva ter drugi partnerji EUSAIR v 
posameznem letu, na njem pa se predstavijo vsi pomembnejši dogodki preteklega leta in 
se zastavi delovanje za naslednje leto, do naslednjega foruma.  

3. S pomočjo strokovnih služb Občine Izola je zavod nadaljeval z iskanjem sredstev za v 
letnem načrtu določene projekte za razvoj vsebin EUSAIR v Občini Izola.  

Projekt Belvederske terase obsega ureditev območja Pod Belvederjem z okolju prijaznimi 
vsebinami v smeri zmanjševanja pritiskov na obalni zavarovani pas klifa ter ureditev 
ogledov morskega dna s kajaki in supi s prozornim dnom. S Krajinskim parkom Strunjan in 
občinskimi službami so se uredila potrebna soglasja. S Krajinskim parkom Strunjan smo 
uspešno pridobili 32.000 EUR za skupno zasnovo idejne rešitve območja plaže in območja 
okoli parkirišča na spodnji in zgornji strani. V posebni študiji je bila obdelana zamisel za 
zasnovo glampinga, ki bi zvišal turistično ponudbo, zmanjšal pritisk na zavarovano območje 
ter omogočil višjo stopnjo varovanega pasu pred samim parkom. Na tem območju so 
predvideni vhod v park z izolske strani, didaktična igrala in druge sonaravne dejavnosti, ki 

                                                        
2 http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/slovenska-obala-gosti-teden-sredozemske-obale-in-
makroregionalnih-strategij-2019/ 
3 https://www.regionalobala.si/novica/vec-kot-50-prostovoljcev-cistilo-obalo-pobrali-okoli-600-kilogramov-
odpadkov-od-tega-cez-20000-cigar 
4 https://www.adriatic-ionian.eu/2019/05/08/4th-eusair-annual-forum-and-2nd-annual-conference-of-the-
forum-of-the-adriatic-and-ionian-chambers-of-commerce-cities-and-universities-budva-declaration/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3ctl0NVTxX4&t=3s
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/slovenska-obala-gosti-teden-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij-2019/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/slovenska-obala-gosti-teden-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij-2019/
https://www.regionalobala.si/novica/vec-kot-50-prostovoljcev-cistilo-obalo-pobrali-okoli-600-kilogramov-odpadkov-od-tega-cez-20000-cigar
https://www.regionalobala.si/novica/vec-kot-50-prostovoljcev-cistilo-obalo-pobrali-okoli-600-kilogramov-odpadkov-od-tega-cez-20000-cigar
https://www.adriatic-ionian.eu/2019/05/08/4th-eusair-annual-forum-and-2nd-annual-conference-of-the-forum-of-the-adriatic-and-ionian-chambers-of-commerce-cities-and-universities-budva-declaration/
https://www.adriatic-ionian.eu/2019/05/08/4th-eusair-annual-forum-and-2nd-annual-conference-of-the-forum-of-the-adriatic-and-ionian-chambers-of-commerce-cities-and-universities-budva-declaration/
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jih bo predvidela idejna rešitev. Idejna rešitev bo osnova za pridobitev morebitnega 
investitorja in kandidiranje za dodatna EU-sredstva za morebitno komunalno ter prometno 
ureditev območja. V letu 2019 smo v okviru projekta INHERIT namenili do 30.000 EUR za 
obnovo poti od Belvederja do Belih skal. Skladno z že potrjenim letnim načrtom 2020 se bo 
projekt dokončal do poletja 2020.  

Za projekt Palače Besenghi je zavod uspešno pridobili nekaj več kot 67.000 EUR 
sofinanciranja za 172.012,68 EUR vredno investicijo v nujna investicijska dela v palači. 
Sredstva so bila pridobljena s strani Ministrstva za kulturo, ki je med več kot 120 vlogami 
izbral tudi našo. Dveletni projekt se je v letu 2018 uspešno zaključil in oddano je bilo tudi 
končno poročilo s pozitivnim mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran 
(dalje: ZVKDS OE Piran). Skladno s konzervatorskim načrtom in v sodelovanju z izolsko 
podružnico Glasbene šole Koper, ZRS Koper, Knjižnico Izola in zavodom PINA iz Kopra ter 
Turističnega združenja Izola, g. i. z. (dalje: TZ Izola), se izvajajo aktivnosti valorizacije (tudi 
s 3D-tehnologijami) Dantejevih kodeksov, ki sta komentirana prepisa Dantejeve Božanske 
komedije. Kodeksa naj bi konec 14. stoletja v Izoli prepisal Pietro Campenni iz Tropee, notar 
in sekretar izolskega podestata v obdobju 1398–1399, opremljena sta s komentarji 
(marginalijami) Benvenuta Rambaldija iz Imole. Izvirnik prvega kodeksa hranijo v Benetkah, 
drugega, ki je bil prepisan v Izoli leta 1395, pa v Parizu. V sodelovanju z Italijansko 
samoupravno narodno skupnostjo Izola bo v valorizacijo vključena tudi druga kulturna 
dediščina. Vzporedno z že pridobljenim projektom smo gospodarskemu interesnemu 
združenju TZ Izola pomagali pripraviti prijavo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (dalje: MGRT) Digitalizacija kulturne dediščine v turistične namene. V okviru tega 
projekta je predvidena umestitev interaktivne makete Izole v pritlični prostor Besenghijeve 
palače, ki bi tako postala izhodiščna točka turiste v Izoli. Maketa bo prenosljive narave, saj 
je predvidena dokonča postavitev v palačo na Verdijevi 1, ko bo ta urejena. Trenutno 
čakamo na potrditev Konzervatorskega načrta s strani ZVKDS OE Piran.  

V sodelovanju z Mestno občino Koper in strokovnimi službami obeh občin se je oblikovala 
ožja skupina za pripravo območja obalne ceste med Izolo in Koprom za kandidiranje za 
evropska sredstva. Izdelana je bila projektna naloga. Naslednji korak je izdelava 
programske zasnove, ki bo zelo jasno vsebinsko opredeljevala območje tudi na podlagi 
javnega posvetovanja v okviru akcije Narišimo obalo. Po izdelavi omenjenega dokumenta 
bodo vsebine predstavljene in ponujene v javno razpravo, vključno z občinskim svetom 
občine Izola. V letu 2018 so bila za to območje pridobljena evropska sredstva v višini 
800.000 EUR za preplastitev oz. ureditev kolesarske steze z razsvetljavo od Kopra do 
konca tunela Šalet, vključno z obnovo razsvetljave v tunelu. Sredstva lahko občina Izola 
porabi do leta 2022. Zavod bo še naprej iskal možnosti za sofinanciranje drugih vsebin, ki so 
bile predvidene v omenjenem projektu: dve postojanki z orodjem za kolesa, promocijski 
material in »zgodbe« na trasi Porečanke oz. Parencane.  

V sodelovanju z različnimi akterji, med katerimi so v prvi vrsti TZ Izola in Pomorski muzej ter 
Občina Izola, želimo nadgraditi Muzej Parenzana v Hišo eksperimentov za ribištvo, 
biodiverziteto in naravo Slovenije z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega 
doma in Centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari-
/akvakulturo. Najprej bo muzej nadgrajen na obstoječi lokaciji s sredstvi Mala Barka 2, 
kasneje pa bo s sredstvi LAS Istre pripravljena investicijska dokumentacija po Uredbi o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ, ki bo predvidevala selitev na novo lokacijo z novimi nadgrajenimi vsebinami. 
Projekt RiDiN – Ribe danes in nekoč je bil na razpis LAS Istre oddan 15. 6. 2017 in je uspešno 
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prestal ocenjevanje na prvi stopnji LAS Istre. Na drugi stopnji je ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, zmanjšalo sofinanciranje iz 100 % na 50 %, ker naj ne bi šlo za projekt javnega 
značaja. Na odločitev se je občina konec leta 2018 pritožila in v letu 2019 je ministrstvo 
pritožbi delno ugodilo. Kasneje se je izkazalo, da vztrajanje pri projektu s stalnim 
»oviranjem« ne bi bilo produktivno, zato se je za nov razpis pripravil nov projekt s podobno 
vsebino. Projekt z naslovom Razvoj mreže butičnih muzejev slovenske Istre #BUTMUZ je v 
fazi ocenjevanja na LAS Istre. Rezultati bodo znani do poletja 2020.  

Za program LAS Istre je zavod pomagal tudi pri pripravi projekta za Občino Izola, in sicer 
Uživajmo podeželje 2, v okviru katerega je predvidena ureditev poti okrog Kaštelirja in 
vodnih virov, vzdrževanje poti ter namestitev označevalnih tabel. Projektne aktivnosti 
občine so ovrednotene na pribl. 10.000 EUR. Projekt je bil sprejet in izvajajo se aktivnosti 
za postavitev tabel na območju vodnih virov in Kaštelirja ter redno čiščenje najbolj 
zaraščenih območij.  

Zavod je pripravil prijavo projekta podjetniške Cone mestne industrije vzhod za 
pridobitev sredstev Dogovora za regije pri MGRT. Zagotovljena so sredstva za komunalno 
opremljanje poslovnih con. Pred tem je zavod pripravil trojezično brošuro in pridobil osem 
pisem o nameri s strani podjetij, ki potencialno zapolnjujejo 70 % omenjene cone (to je bil 
tudi pogoj ministrstva, saj mora biti cona v 70 % namenjena malim in srednje velikim 
podjetjem (dalje: MSP), za ostalih 30 % pa ni omejitev. V okviru uspešne prijave je bilo 
pridobljenih nekaj več kot 880.000 EUR za komunalno ureditev zemljišč v izmeri pribl. 3 ha 
zemljišča. To bo Občini Izola omogočilo, da ustvari potencialni prihodek v proračun v višini 
3,8 MIO EUR od prodaje komunalno opremljenih zemljišč in dolgoročni prihodek iz 
nadomestila za stavbno pravico. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 
13. 12. 2020 izdala odločitev o finančni podpori5.  

Izvajanje projekta Dogovor za regije z naslovom Kolesarske poti z javno razsvetljavo in 
drugo infrastrukturo poteka z rahlo zamudo po predvideni časovnici. Projekt predvideva 
preplastitev asfalta in postavitev javne razsvetljave po Parenzani - Porečanki od Kopra do 
konca tunela Šalet, vključno s prenovo osvetlitve v omenjenem tunelu. Projektna vloga je 
še vedno v dopolnjevanju, saj se pridobivajo zemljišča. Ministrstvo za infrastrukturo namreč 
brez vseh soglasij lastnikov zemljišč, kjer bodo potekala dela, ne more izdati pozitivnega 
mnenja k projektu.  

Osebje JZP Izola je do konca marca 2019 izvajalo aktivnosti vodenja projekta Mala barka 2 
in se udeležilo vseh sestankov projektnega partnerstva. Aprila 2019 je bilo uspešno 
posredovano končno poročilo projekta, za katerega se čaka odobritev. Realiziranih je bilo 
100 % aktivnosti s 94-odstotno finančno realizacijo planiranih stroškov, ki bodo v 85 % 
povrnjeni Občini Izola. Trenutno poteka dopolnjevanje vsebinskega dela Končnega 
poročila projekta.  

Projekt oživitve arheološkega najdišča Kaštelir je bil uspešno prijavljen na razpis Interreg V-
A SLO - CRO 2014–2020. Za urbano ureditev (poti, klopce, suhozid, kažeta), ureditev poti, 
označevalne table in turistično promocijo je predvidenih 175.398 EUR (85-odstotno 
sofinanciranje v višini 149.088,30 EUR). Najpomembnejša aktivnost pa bo upravljavski 
načrt, saj je zelo pomembno, da se KS Korte, lokalni gospodarski akterji (vinarji in gostilne 

                                                        

5 https://www.sta.si/2708084/za-projekt-opremljanja-izolske-industrijske-cone-621-000-evrov-evropskih-
sredstev?q=ob%C4%8Din,izol 

https://www.sta.si/2708084/za-projekt-opremljanja-izolske-industrijske-cone-621-000-evrov-evropskih-sredstev?q=ob%C4%8Din,izol
https://www.sta.si/2708084/za-projekt-opremljanja-izolske-industrijske-cone-621-000-evrov-evropskih-sredstev?q=ob%C4%8Din,izol
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ter hotel) in društva (ŠPARŽIN, KD Malija in drugi) združijo ter skupaj s TZ Izola ohranjajo 
zastavljene programe ter vzdržujejo urbano opremo tudi po koncu projekta.  

V okviru programa Interreg ADRION je bil v partnerstvu z Goriško energetsko lokalno 
agencijo in pod vodstvom hrvaškega vodilnega partnerja, tj. Fakulteta za brodogradnjo in 
strojništvo Univerze v Zagrebu, ter v sodelovanju s partnerjem iz Grčije in Albanije 
pridobljen projekt SEADRION,6 v katerem ima Občina Izola vlogo partnerja. V okviru 
projekta do bile v letu 2019 pripravljene idejne rešitve za morebitno kasnejšo vzpostavitev 
ogrevalnega sistema z morjem na primeru občinske uprave na Sončnem nabrežju 6. V 
okviru projekta je bil v Izoli 17. 12. 2018 partnerski sestanek, ki so se ga udeležili partnerji iz 
Zagreba, Grčije in Italije ter Albanije. V okviru Tedna sredozemske obale in 
makroregionalnih strategij 2019 v Izoli so se predstavili primeri dobre prakse iz Hrvaške in 
Grčije o možnostih izrabe morske vode za ogrevanje in hlajenje.  

JZP Izola je uspešno pridobil projekt z akronimom INHERIT – Trajnostne strategije za 
turizem s ciljem ohranjanja in ovrednotenja sredozemske obale in morske naravne dediščine. 
INHERIT je t. i. integrirani oz. strateški projekt programa Interreg MED, ki vključuje 15 
partnerjev iz vseh 10 sredozemskih držav. JZP Izola sodeluje kot redni partner, medtem ko 
je Krajinski park Strunjanske soline pridruženi partner in eden izmed glavnih koristnikov 
rezultatov projekta. Na podlagi širokega mednarodnega sodelovanja partnerjev in 
doseženih rezultatov projekta bo INHERIT razvil turistično skupnost Sredozemlja in 
razvojnih orodij, ki bodo: a) izkoristili najboljše prakse za varovanje naravne dediščine, b) 
razvili turistične dejavnosti in destinacije ter c) na evropske trge ponudili blagovno znamko 
MED kot območje, ki učinkovito ščiti svojo naravno dediščino. Zato je lahko INHERIT 
bodoča referenčna točka za projekte in pobude za zeleno rast v Sredozemlju. Celotna 
vrednost projekta je 5,61 MIO EUR, projekt traja 48 mesecev, do leta 2022. Delež JZP Izola 
v projektu je 324.260 EUR od tega bo 85 % sredstev povrnjenih za plače in dokumentacijo 
ter promocijske aktivnosti spodbujanja trajnostnega turizma, ki niso sofinancirane iz 
projekta Facility Point EUSAIR programa Interreg Adrion. Izvajajo se aktivnosti projekta, ki 
so zelo komplementarne projektu Facility Point  EUSAIR. Izdelani sta bili dve pomembnejši 
študiji, in sicer prostorsko planiranje za trajnostni turizem in izbor čezmejnih poti za 
promocijo trajnostnega turizma v regiji. Ti rezultati so se predstavili 27. 9. 2019 v Izoli in dan 
prej v Poreču. Tudi v tem projektu smo partnerji s hrvaškim ministrstvom za turizem. Pilotna 
aktivnost manjše investicije za preprečevanje erozije bo do poletne sezone zaključena v 
Strunjanskem parku, in sicer bo obnovljena pot od Belvederja do Belih skal. Vzdrževanje 
poti je skladno s tripartitno pogodbo, ki je bila podpisana 3. 2. 2020 in prenesena na 
Strunjanski park, katerega del ozemlja v Občini Izoli je tudi v upravljanju. Ta investicija 
prispeva tudi k izvajanju širšega projekta Belvederske terase, ki je podrobneje opisan zgoraj 
in tudi v nadaljevanju poročila v posebnem poglavju.  

Pri razvoju in koordinaciji priprave projektov za nov Regionalni razvojni program po letu 
2020 in novo finančno perspektivo je JZP Izola aktiven pri umeščanju obalne ceste v 
instrumente za neposredno financiranje z EU-sredstvi, kot so Celostna teritorialna naložba 
ali Zaokrožena funkcionalna območja. Skupaj z Mestno občino Koper si prizadevamo 
pridobiti nekaj milijonov evrov za investicije in predhodne študije, ki so potrebne za 
realizacijo investicij po programu, ki ga je treba sicer še potrditi, vendar je poudarek na 
zeleni infrastrukturi za potrebe kopanja in rekreacije ter obeležitev oz. valorizacijo REX-a 

                                                        
6 https://seadrion.adrioninterreg.eu/  

https://seadrion.adrioninterreg.eu/
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kot turistične točke izjemnega interesa. Novembra 2019 je bila predstavljena nova finančna 
perspektiva 2021–2027 za vodilne v občinski upravi. Izhajajoč iz razpoložljivih podatkov, bo 
sredstev nekoliko manj, posebej za zahodno kohezijsko regijo. Treba bo izoblikovati jasne 
prioritete in pridobiti gradbena dovoljenja do leta 2022, najkasneje 2024, če bomo želeli 
črpati sredstva, saj bo pripravljenost projekta za »takojšnjo realizacijo«, ključnega pomena.  

Župani občin slovenske Istre so 13. 5 2019 na pobudo JZP Izola oz. Občine Izola sprejeli sklep 
oz. dogovor o ustanovitvi Slovenskega sveta za Jadransko morje in za koordinatorja 
imenovali Marka Starmana z Občine Izola. Poleti je potekalo imenovanje predstavnikov s 
strani vseh štirih občin. Koordinacija se je na prvem sestanku sestala 18. 10. 2019 in nato še 
9. 12. 2019.  

Dodatno je župan Občine Izola imenoval predstavnika JZP Izola v ožjo skupino za 
načrtovanje in pridobitev EU-sredstev za obnovo Ribiškega pristanišča Izola. Izdelana je 
bila idejna zasnova, ki je bila še prej usklajena z ribiči, sedaj pa je v pripravi Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (dalje: DIIP). Do konca marca 2020 je predvidena 
izdelava še preostale dokumentacije za vložitev gradbenega dovoljenja ter kandidiranje na 
sredstva EU za ribištvo. 

Pred poletjem 2019 sta se ustanovili dve ad hoc skupini, ki sta tudi že prvič zasedali, in sicer 
skupina Kolesarska pot z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo na nekdanji obalni cesti 
in Koordinacija sredstev za energetsko sanacijo objektov OI z sredstvi EU in drugimi. Obe 
skupini sta nadaljevali delo septembra 2019, prva z drugim zasedanjem, druga pa s tretjim 
sestankom. Namen prve je podpora pri uresničevanju dogovora za regije pod točko št. 3 
tega poročila. Druga pa je uspešno evidentirala objekte Občine Izola, ki bi jih lahko s 
pomočjo sredstev Eko sklada prenovili oz. energetsko sanirali ter izrabili alternativne vire 
energije. Začela se je pripravljati dokumentacija kot podlaga za kasnejše investicije v 
energetsko prenovo.  

4. Za optimizacijo in koordinacijo črpanja evropskih sredstev s strani ustanoviteljice, javnosti 
in gospodarstva za večji razvojni preboj v občini in regiji je bila že 2018 objavljen razpis za 
spodbude podjetjem, ki so uspešno kandidirala za evropska sredstva ali postala finalist na 
podjetniškem natečaju oz. obiskala sejem v tujini in s tem promovirala Izolo v tujini. Javni 
razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 
Izola je pripravljen tudi za leto 2020.  

Projekt z delovnim naslovom Morske poti je na razpis LAS Istre prijavil TZ Izola skupaj z 
drugimi partnerji iz slovenske Istre. Zavod je pri tem projektu nudil splošne informacije o 
razpisu. Projekt je bil proti koncu leta 2018 odobren tudi na drugi stopnji. Z njim bo mogoče 
vzpostaviti prevoze po morju, podobno kot to že poteka na platformi prevozi.org. Pri tem 
projektu smo v letu 2019 nudili podporo pri izvajanju aktivnosti TZ Izola.  

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper in KS Korte je bil kot čezmejni program 
Interreg SLO - CRO prijavljen projekt Kaštelir pri Kortah, v okviru katerega je predvidena 
postavitev info točke KAŠTELIR pri šoli ali pri KS Korte, organizacija festivala Od Histrov do 
Rimljanov, generiranje inovativnih spominkov (promocijski primerki psa – kaštelirski gonič) 
ter priprava slikanice za otroke Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja in upravljavskega načrta za 
območje. Projekt bi spodbudil obisk podeželja in omogočil razvoj območja kot pomembne 
turistične zgodbe. Občina je za projekt pridobila nekaj več kot 175.000 EUR. Januarja 2019 
je potekal prvi sestanek s krajani Kort, novembra 2018 pa je bilo prvo srečanje partnerjev in 
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promocijsko srečanje Dan Kaštelirjev.7 Pripravljen je upravljavski načrt za območje 
Kaštelirja, evidentirane so ureditve na terenu, pripravlja se popis del za ureditev. Načrtuje 
se, da bi bil Kaštelir urejen do naslednjega festivala Od Histrov do Rimljanov 20. 6. 2020.  

Pri sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v Izoli se aktivnosti niso odvijale po načrtih. 
Problem je predvsem sprememba razpisnih pogojev Mladim se dogaja in obremenjenost 
učiteljev za projektno delo. Težko se namreč pridobijo učitelji, ki bi imeli proste ure za 
tovrstne projekte. Ker smo tako situacijo pri osnovnih šolah predvideli že ob oblikovanju 
letnega plana za 2019 in 2020, smo aktivnosti razširili na druge skupine. Z obrtno-
podjetniško zbornico in nekaterimi podjetniki iz Izole smo oblikovali podjetniške zajtrke, ki 
se bodo začeli izvajati v letu 2020, zato bo ta aktivnost predstavljena v poročilu za prihodnje 
leto.  

Za potrebe oživljanja mestnega jedra sta bila oblikovana dva projekta. Za projekt Turistični 
itinerariji Občine Izola je bila s strani direktorja zavoda imenovana ad hoc skupina skladno 
s 30. členom statuta JZP Izola. Po odobritvi projekta Mala barka 2 so sredstva za pripravo 
itinerarijev zagotovljena, vendar je treba za črpanje počakati na oblikovanje še drugih 
itinerarijev pri hrvaških partnerjih. Itinerariji so bili postavljeni marca 2019. Nosilec te 
aktivnosti je TZ Izola, zato je pričakovati več o tem v njihovem poročilu delovanja.  

Izven planiranih aktivnosti smo samostojno kot JZP Izola uspešno pridobili projekt z 
akronimom INHERIT8 –  Trajnostne strategije za turizem s ciljem ohranjanja in ovrednotenja 
sredozemske obale in morske naravne dediščine. INHERIT je t. i. integrirani oz. strateški 
projekt programa Interreg MED, ki vključuje 15 partnerjev iz vseh 10 sredozemskih držav. 
JZP Izola sodeluje kot redni partner, medtem ko je Krajinski park Strunjanske soline 
pridruženi partner in eden izmed glavnih uporabnikov rezultatov projekta. Ti so 
predstavljeni na str. 13 tega poročila. Celotna vrednost projekta je 5,61 MIO EUR, projekt 
traja 48 mesecev, do leta 2022. Delež JZP Izola v projektu je 324.260 EUR od tega bo 85 % 
sredstev povrnjenih za plače in dokumentacijo ter promocijske aktivnosti spodbujanja 
trajnostnega turizma, ki niso sofinancirane iz Facility Point EUSAIR Interreg Adrion ter 
drugih projektov.  

Zavod je Komunali Izola nudil podpro pri prijavi projekta LAS Istre Uporabni odpadki.9 

Projekt je bil odobren in sofinanciran v okviru LAS Istre. Komunali Izola smo nudili podporo 
tudi pri prijavi projekta Interreg v sodelovanju z Občino Postojna glede boljšega upravljanja 
odpadkov v mestnem jedru.  

Zavod je TZ Izola nudil podporo pri prijavi na nacionalni razpis MGRT, ki se finančno napaja 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za spodbujanje digitalnega marketinga 
destinacije Izola – Izola DIGITAL.10 Prijava je bila uspešna in projekt se je pričel izvajati ob 
koncu 2018. V letu 2019 smo pomagali prijaviti tudi projekt Digitalne vsebine za kreativne 
industrije – IZOLA – DIGITALNI OTOK v okviru Javnega razpisa MGRT za dvig kompetenc 
vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v destinaciji. Več o projektu je 
opisano zgoraj v delu, ki opisuje aktivnosti za umestitev Palače Besenghi v turistični 
itinerarije Izole.  

                                                        
7 http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/1-dan-kastelirjev/  
8 https://inherit.interreg-med.eu/  
9 http://www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/rssnovice/207-uporabni-odpadki  
10 https://www.visitizola.com/pridobljena-sredstva-za-projekt-izola-digital/  

http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/1-dan-kastelirjev/
https://inherit.interreg-med.eu/
http://www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/rssnovice/207-uporabni-odpadki
https://www.visitizola.com/pridobljena-sredstva-za-projekt-izola-digital/
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Sodelovanje z Eko skladom. V začetku leta 2018 je pričela v prostorih JZP Izola delovati 
Svetovalna pisarna za omenjeni sklad. Po vnaprejšnjem dogovoru s svetovalci je mogoče 
pridobiti nasvete glede energetske učinkovitosti. V primeru, da se občan ali podjetje zanima 
za ostala EU-sredstva, dobi vse informacije na enem mestu. V letu 2019 je bila izvedena 
delavnica za občane 15. 10. 2019 ob 15h. Glavna tema dogodka je bila predstavitev odprtih 
javnih pozivov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom. Najbolj »vroči« javni 
pozivi za občane so za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, sledi poziv za finančne 
spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe, potem za nepovratne finančne 
spodbude za večstanovanjske stavbe ter 100-odstotne nepovratne finančne spodbude za 
zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso za socialno šibke občane. 
Predstavila sta se tudi energetska svetovalca mreže EN SVET iz Svetovalne pisarne Izola, ki 
od aprila dalje delujeta v prostorih JZP Izola na Sončnem nabrežju 4. Predstavnik Občine 
Izola, Marko Starman, je predstavil potrebna dovoljenja za obnovo fasade v mestnem 
jadru.  

 

Tabela 1: Koordinacija pridobljenih sredstev z vsemi akterji za katere zavod vodi evidenco in so opisani zgoraj 

Vrednost pripravljenih projektov  9.294.394,90 EUR 

Odobrena sredstva, vezana na pogodbe ali odločbe 4.973.099,00 EUR 

Projekti v čakanju na odgovor ali zavrnjeni in bodo ponovno 
prijavljeni 

4.321.295,90 EUR 

5. Učinkovita koordinacija aktivnosti akterjev na področju uspešnejše izrabe evropskih 
sredstev se je v letu 2019 pokazala s povečanim sodelovanjem s šolami in predvsem s 
Klubom študentov in dijakov Občine Izola. Še več si obetamo s podjetniškimi zajtrki v okviru 
Podjetne Izole, kot opisano že v prejšnji točki. 

6. Ciljno usmerjena promocijska dejavnost na področjih delovanja se odraža v povečanem 
številu sledljivcev zavoda na poslovnem portalu LinkedIn, in sicer je njihovo število naraslo 
na 355. Tudi v okviru dogodkov, ki jih organizira zavod, je število udeležencev veliko, v 
povprečju 35 udeležencev na dogodek. Pomembnejše dogodke v letu 2019 izpostavljamo 
v nadaljevanju: 

Kronološko prvi dogodek v letu 2019, po pomenu pa tudi na drugem mestu, je 3. Finančni 
dialog med slovenskimi organi, ki sodelujejo pri upravljanju evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, in ključnimi predstavniki makroregionalnih strategij v Sloveniji, ki je 
potekal 15. 1. 2019 v Ljubljani. Dogodek predstavlja nadaljevanje Finančnega dialoga 2017 in 
2018. V letu 2018 so se v okviru Tematsko usmerjevalnih skupin EUSAIR izoblikovali 
konkretni projekti, ki so bili na dogodku 2019 ponovno predstavljeni in skupaj z udeleženci 
so se poiskale možnosti za sofinanciranje slovenskih aktivnosti makroregionalnih projektov 
EUSAIR. ZA Občino Izola je najpomembnejši projekt obalna cesta, pa še drugi iz stebra 
turizem, energetika in transport ter modra rast. Slednja vključuje tudi pomorsko prostorsko 
planiranje. Več: https://lifeslovenija.si/wp-
content/uploads/2018/12/FP_06_02_2019_Fina%C4%8Dni-dialog_program_2019.pdf  

https://lifeslovenija.si/wp-content/uploads/2018/12/FP_06_02_2019_Fina%C4%8Dni-dialog_program_2019.pdf
https://lifeslovenija.si/wp-content/uploads/2018/12/FP_06_02_2019_Fina%C4%8Dni-dialog_program_2019.pdf
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Zelo pomembno sodelovanje smo v letu 2019 vzpostavili tudi z izolskimi dijaki in študenti. 
S Klubom izolskih dijakov in študentov smo 15. 2. 2019 organizirali dogodek Podjetna Izola 
za podjetno Primorsko – Dogodek za inovativne potencialne podjetnike. Več: 
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko-dogodek-
za-inovativne-in-potencialne-podjetnike/ in 
https://www.facebook.com/events/375913796561086/?_fb_noscript=1 

12. 3. 2019 je bila prvič predstavljena analiza prispevkov udeležencev dogodka Narišimo 

obalo. Več: http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/750-metrov-idej-o-prihodnosti-obalne-

ceste/ in https://www.dnevnik.si/1042878374. 

3. 4. 2019 smo v prostorih kulturnega doma organizirali drugi dogodek Podjetna Primorska 
za podjetno Izolo. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Obrtno zbornico Izola. Gost 
delavnice je bil dr. Robert Ličen, ekonomist in poslovni voditelj ter avtor inovativne metode 
vodenja, prilagojene slovenskemu kulturnemu prostoru. Več: http://izola.si/medijsko-
sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko/ in https://www.linkedin.com/in/jzp-
izola-b5ab7412a/detail/recent-activity/shares/.  

Na Morski biološki postaji Piran je 18. 4. 2019 potekala delavnica z naslovom Določimo 
prioritete modre rasti v Sloveniji. Rezultat delavnice je poenoteno nastopanje različnih 
ministrstev, lokalnih skupnosti in drugih akterjev modre rasti (trajnostno upravljanje rasti 
delovnih mest z morjem) doma in v tujini ter enotno predstavljanje prioritet na tem 
področju.  

V Manziolijevi palači je 27. 5. 2019 potekal dogodek Morje, kdo bo tebe ljubil. Na njem so bile 
predstavljene problematike, povezane s prostorskim načrtovanjem na morju. Dogodek je 
predstavljal enega izmed petih panelov, ki so obravnavali problematiko pomorstva in 
morja. Dogodek je JZP Izola organiziral s Primorsko gospodarsko zbornico in LAS Istre. Več: 
https://www.linkedin.com/in/jzp-izola-b5ab7412a/detail/recent-activity/shares/ 

16. 7. 2019 so se odprle prijave na Teden sredozemske obale in evropskih makroregionalnih 
strategij 2019: http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/odprte-prijave-na-dogodke-tedna-
sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij/  

V Ljubljani je 9. 10. 2019 potekal 4. Finančni dialog med slovenskimi organi, ki sodelujejo pri 
upravljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov in ključnimi predstavniki 
makroregionalnih strategij v Sloveniji. V letih 2018 in 2019 izoblikovani projekti EUSAIR in 
njegove vsebine so se na dogodku pregledali in udeleženci so skupaj presodili, kateri bi se 
lahko vključili v operativne programe 2021–2027 ter kaj je še treba storiti, da se to dejansko 
tudi udejanji. Več: https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_eusair-
facilitypoint-izola-activity-6587607024052256768-d56u  

15. 10. 2019 je potekala predstavitev javnih razpisov Eko sklada za občane. Na dogodku, ki 
so ga soorganizirali Eko sklad, Občina Izola in JZP Izola so predstavniki Eko sklada 
predstavili razpise za nepovratna sredstva, JZP Izola pa druge možnosti finančnih spodbud 
z vključitvijo v evropske projekte. Več: http://izola.si/medijsko-
sredisce/novice/predstavitev-javnih-pozivov-eko-sklada-podkrepljena-s-konkretnimi-
primeri/  

Tretji dogodek Podjetna Primorska za podjetno Izolo se je odvil 21. 11. 2019 v Manziolijevi 
palači. Tudi ta je bil organiziran v sodelovanju z Obrtno zbornico Izola. Gost delavnice je bil 

http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko-dogodek-za-inovativne-in-potencialne-podjetnike/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko-dogodek-za-inovativne-in-potencialne-podjetnike/
https://www.facebook.com/events/375913796561086/?_fb_noscript=1
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/750-metrov-idej-o-prihodnosti-obalne-ceste/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/750-metrov-idej-o-prihodnosti-obalne-ceste/
https://www.dnevnik.si/1042878374
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/podjetna-izola-za-podjetno-primorsko/
https://www.linkedin.com/in/jzp-izola-b5ab7412a/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/jzp-izola-b5ab7412a/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/jzp-izola-b5ab7412a/detail/recent-activity/shares/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/odprte-prijave-na-dogodke-tedna-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/odprte-prijave-na-dogodke-tedna-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij/
https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_eusair-facilitypoint-izola-activity-6587607024052256768-d56u
https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_eusair-facilitypoint-izola-activity-6587607024052256768-d56u
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/predstavitev-javnih-pozivov-eko-sklada-podkrepljena-s-konkretnimi-primeri/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/predstavitev-javnih-pozivov-eko-sklada-podkrepljena-s-konkretnimi-primeri/
http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/predstavitev-javnih-pozivov-eko-sklada-podkrepljena-s-konkretnimi-primeri/


16 

na željo udeležencev ponovno dr. Robert Ličen, ekonomist in poslovni voditelj ter avtor 
inovativne metode vodenja, prilagojene slovenskemu kulturnemu prostoru.  

https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_podjetnaizola-jzpizola-izola-activity-
6603317559569760257-m44I  

7. Vključevanje javnega zavoda v projekte na lokalnem, regijskem, državnem in 
mednarodnem nivoju se kaže z zgoraj navedenimi in uspešno izvedenimi zgodbami v letu 
2019.  

8. Nadgradnja projektnih aktivnosti Mladim se dogaja iz preteklih let v redno aktivnost za 
spodbujanje podjetništva v osnovnih šolah Občine Izola pod sloganom oz. projektom 
Podjetna Izola za podjetno Primorsko. Podjetna Izola za podjetno Primorsko je uspešno 
pripomogel k večji prepoznavnosti natečaja Podjetna Primorska (več o tem že zgoraj). Pri 
sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v Izoli se aktivnosti niso odvijale po načrtih. 
Problem je predvsem sprememba razpisnih pogojev Mladim se dogaja in obremenjenost 
učiteljev za projektno delo. Težko se najdejo učitelji s prostimi urami za tovrstne projekte. 
V letu 2020 bomo poskusili z drugačnim načinom, in sicer s sodelovanje s Primorskim 
tehnološkim parkom iz Nove gorice pri projektu POPRI;11 pismo o sodelovanju bo 
podpisano v letu 2020.  

9. Ustanovitev Sveta za slovensko morje (občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) po vzoru 
Sveta za Vipavo. SSJM se je na temo Pomorskega prostorskega načrta Slovenije sestal na 
dveh sestankih ter tudi z Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za 
okolje in prostor. Na kratko je glavna tema vseh sestankov definicija grajene obale in 
potrebnih postopkov za umestitev posebnega pasu v sicer državnem morju, ki bi ga lahko 
urejale občine – npr. 50-metrski pas. Preverjene so bile tudi možnosti sofinanciranja 
dejavnosti te službe skladno s 26. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki omogoča od 30- 
do 55-odstotno sofinanciranje skupnih nalog občinskih uprav. Na koordinaciji županov 
slovenske Istre je bil ta predlog umeščen v skupni elaborat preverjanja možnosti za 
vzpostavitev skupnih služb, ki je v pripravi. 

  

                                                        

11 https://www.primorski-tp.si/popri-2020-tekmovanje-dobilo-nacionalni-pecat/ 

https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_podjetnaizola-jzpizola-izola-activity-6603317559569760257-m44I
https://www.linkedin.com/posts/jzp-izola-b5ab7412a_podjetnaizola-jzpizola-izola-activity-6603317559569760257-m44I
https://www.primorski-tp.si/popri-2020-tekmovanje-dobilo-nacionalni-pecat/
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6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2019 ni bilo. Nepričakovana 
situacija pa je zamuda pri podpisu pogodbe za projekt Podporna točka za EUSAIR, ki je bil 
predviden najprej v okviru začetnega sestanka 15.–16. decembra 2016 v Ljubljani. Nov 
termin podpisa se je pričakoval v začetku leta 2017, vendar je bila pogodba podpisana šele 
20. 12. 2017. Ta zamuda iz začetka izvajanja projekta se v letu 2019 še ni odpravila. 

Okoliščine, ki so onemogočale podpis pogodbe, so navedene v letnem poročilu za leto 2016 
in 2017.  

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA 
ALI PRETEKLIH LET 

Zavod deluje tretje leto in je v vseh letih dosegel vse zastavljene cilje glede na dane 
zmožnosti in omejitve zaradi zunanjih dejavnikov, na katere pa zavod nima neposrednega 
vpliva. Pri ciljih v letu 2019 je bilo pridobljenih veliko več EU-sredstev kot leta 2018, kar je 
običajno in pričakovano.  

Na tem mestu izpostavljamo tudi rezultate samoevalvacije, ki je bila opravljena na podlagi 
Razvojnega načrta zavoda za obdobje 5 let. Razvojni načrt je potrdil občinski svet na 27. 
redni seji 26. 4. 2018. V letu 2018 je bila opravljena prva anketa v okviru dveh dogodkov, ki 
je pokazala: 

 da je velika večina (93 %) zadovoljna oz. zelo zadovoljna z delom JZP Izola; 

 da je potekala organizacija dogodkov na visoki ravni, saj je velika večina 
zadovoljna z njo (93 % vprašanih se je strinjalo ali popolnoma strinjalo s trditvijo, 
da so dogodki organizirani primerno);  

 da so zaposleni na JZP Izola profesionalni, ažurni, natančni in zadeve rešujejo v 
dogovorjenih rokih, se je strinjalo 83 % vprašanih.  

V letu 2019 je bila izvedena druga anketa o zadovoljstvu in učinkovitosti delovanja. Na 
vprašalnik je odgovorilo 54,5 % vprašanih. Glavni povzetki: 

 83 % vprašanih je odgovorilo, da pogosto ali več sodelujejo z našo organizacijo. 

 96 % vprašanih je bolj naklonjenih sodelovanju v projektih EU in pridobivanju 
sredstev iz EU, odkar sodelujejo z zavodom. 

 96 % je mnenja, da sodelovanje z JZP Izola pripomore h kakovosti njihovega dela. 

 91 % jih trdi, da se je njihovo vedenje o možnostih financiranja s strani EU povečalo, 
odkar sodelujejo z zavodom. 

 96 % vprašanih je mnenja, da jim JZP Izola zagotavlja dobro dostopnost in 
razumljivost informacij o programih EU. 

 96 % vprašanih trdi, da je delo JZP Izola strokovno izvedeno. 
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Dobro mnenje o delovanju zavoda kažejo tudi pozitivni komentarji, v katerih so vprašani 
pozitivno pohvalili profesionalnost, odzivnost, dostopnost in proaktivnost pri delu zavoda. 
Vprašani so mnenja, da bi tak zavod moral delovati v vseh občinah. 

V nadaljevanju predstavljamo poročilo o realizaciji ciljev iz prejšnje točke poročila.  

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE 
NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA 

JZP Izola pri svojem delu upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti. Pri upoštevanju 
delovanja v omenjeni smeri zavod sledi opredelitvi gospodarnosti in učinkovitosti, kot ju 
opredeljuje Uredba (ES) št. 1605/2002, in sicer  

GOSPODARNOST: Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja 
organizacija za opredeljevanje svoje dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini 
in kakovosti ter po najboljši ceni. 

UČINKOVITOST: Načelo učinkovitosti zadeva najboljše razmerje med uporabljenimi vložki 
in doseženimi učinki.  

Po oceni zavoda in na podlagi zgoraj navedenih kriterijev lahko sklenemo, da zavod ni imel 
finančnih, prostorskih ali kadrovskih težav, kar je pravočasno odpravljal z angažiranjem 
zunanjih storitev na podlagi najugodnejše ponudbe na tržišču in skladno z Zakonom o 
javnem naročanju.  

V računovodskem delu poročila so predstavljeni ostali finančni podatki skladno z 
računovodskimi standardi.  

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Skladno z odgovornostmi, opredeljenimi v zakonodaji, in omejitvami v statutu zavoda je 
odgovorna oseba za nadzor nad porabo finančnih sredstev direktor zavoda, ki spremlja in 
usmerja njegovo poslovanje skladno s programskimi usmeritvami in veljavno zakonodajo 
ter letnim načrtom. Svet zavoda kot najvišji organ daje soglasje k finančnemu načrtu, 
sprejema letno poročilo ter z občinskim svetom odloča o pomembnejših poslovnih 
odločitvah, kot je to opredeljeno v statutu zavoda. V poglavju o računovodskih izkazih je 
priložena tudi zakonsko predvidena samoevalvacija.  

10 POJASNILA ZA PODROČJA, PRI KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO 
BILI DOSEŽENI 

Ciljev, ki bi bili v celoti nedoseženi, ni bilo.  

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM 
NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, 
REGIONALNI RAZVOJ 

Pri uresničevanju svojega poslanstva in vizije je zavod sodeloval z drugimi akterji razvoja v 
okolici, med katerimi je treba posebej izpostaviti RRC Koper, ki je regionalna institucija za 
spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. RRC Koper sodeluje s štirimi 
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lokalnimi organizacijami: Centrom za pospeševanje podjetništva Piran, Območno razvojno 
agencijo Krasa in Brkinov iz Sežane (dalje: ORA) ter razvojnima centroma v Divači in Ilirski 
Bistrici. Razmerje med zavodom in RRC Koper bo v prihodnje podobno razmerju slednjega 
do Centra za pospeševanje podjetništva Piran ali razvojne agencije ORA. S tem bi se tudi 
kapilarno zaokrožilo zastopanje interesov Občine Izola v primerjavi z drugimi mesti v okviru 
projektov regionalnega pomena. Zaradi koordinacije dela in povezovanja z RRC Koper je 
direktor zavoda v strokovni svet zavoda imenoval pomembnega zaposlenega iz omenjene 
organizacije. Drugi pomemben akter na področju spodbujanja podjetništva, obrti in 
samozaposlovanja je tudi Obrtna zbornica Izola, s katero se bo zavod projektno povezoval 
tudi v prihodnje. Tretji pomemben akter je Fakulteta za management Univerze na 
Primorskem. Četrti pomemben akter za povezovanje pa je Univerzitetni inkubator 
Primorske. Pomemben akter je tudi ZRS Koper, ki je sedaj samostojni javni zavod. Prav tako 
je predvideno strateško povezovanje z zavodom PINA iz Kopra, ki v obalno-kraški regiji 
izvaja naloge projekta EU direct in zavodu zagotavlja predstavitvene publikacije za info 
točko EU na sedežu zavoda. V letu 2019 si prizadevamo za še boljše sodelovanje z Obrtno 
zbornico Izola.  

Projekti zavoda imajo neposreden pozitiven vpliv na okolje, saj je to eno od štirih 
prednostnih področij EUSAIR. Vsi projekti in aktivnosti zasledujejo krovni prednostni cilj 
strategije EU 2020, in sicer ustvarjanje delovnih mest. Temu prispevajo tudi aktivnosti z Eko 
skladom – Ensvet in delovanje omenjenega sklada v prostorih zavoda.  

12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

12.1 Zaposleni 

Zavod je imel na dan 31. 12. 2019 tri redno zaposlene. Vsi so skladno z omejitvami v statutu 
zaposleni za določen čas.  

Tabela 2: Zaposleni v zavodu 

Št. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

1. Mojca Obid – porodniška; nadomešča jo 
Maja Mahne 

strokovni sodelavec za projekte 

2. dr. Emilija Kastelic višji strokovni sodelavec za projekte 

3. mag. Iztok Škerlič direktor 

V letu 2019 je bilo 608 ur (76 dni) dopusta in 688 ur (86 dni) bolniške odsotnosti. Velika 
večina bolniške odsotnosti pade na sodelavko Mojco Obid, ki je bila na bolniški pred 
porodniško. S 1. 1. 2019 smo zaposlili delavko, ki jo je nadomeščala za čas odsotnosti.  

Z zunanjim izvajalcem, ki je usposobljen za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu, so bili 
izdelani vsi pravilniki in navodila. Zaposleni so s podpisom izjave potrdili seznanjenost z 
omenjenimi pravili in navodili. 
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12.2 Investicijska vlaganja 

V letu 2019 investicijskih vlaganj ni bilo.  

13 POSEBNI DEL POROČILA 

13.1 Svet zavoda 

Šteje pet članov s štiriletnim mandatom (do 3. 5. 2020), in sicer 

 tri predstavnike ustanovitelja: Aleksej Skok, predsednik (odstopil 10. 7. 2018 po 
nastopu funkcije podžupana); Petra Štefančič, namestnica predsednika; Andrej 
Jereb, član; Alojz Zorko, član;  

 enega predstavnika zaposlenih zavoda: dr. Emilija Kastelic (od decembra 2017);  

 enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan 
izmed predstavnikov gospodarskih in drugih interesnih združenj, ki pa še ni bil 
imenovan. 

Skladno s 3. točko 18. člena Odloka o ustanovitvi zavoda se svet zavoda lahko skliče, če je 
v roku, določenem v 2. točki omenjenega člena, imenovana večina vseh članov sveta 
zavoda.  

13.2 Direktor 

Direktor organizira delo zavoda, zastopa zavod, predstavlja in vodi njegovo poslovanje ter 
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela. Pri opravljanju poslov iz svojega delovnega 
področja je samostojen, v mejah pristojnosti odloča o vodenju zadev zavoda, o izvajanju 
posameznih nalog ali upravljanju zadev ter o organiziranju in usklajevanju programa dela. 
Pristojnosti in odgovornosti direktorja so navedene v Odloku o ustanovitvi in statutu 
javnega zavoda. 

Ustanovitelj je v letu 2016 izvedel javni razpis za imenovanje direktorja, na katerem je bil 
izbran mag. Iztok Škerlič, ki je z 29. 7. 2016 nastopil z delom za določen čas do 31. 12. 2020. 

13.3 Strokovni svet zavoda 

Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki ga sestavlja direktor in štirje člani, skupaj 
pet članov. Tri člane imenuje direktor izmed zunanjih strokovnjakov in sodelavcev, enega 
pa predlaga župan. Strokovnemu svetu predseduje direktor zavoda. Mandat članov sveta 
zavoda je vezan na mandat direktorja. Člani strokovnega sveta so: 

 mag. Iztok Škerlič, direktor JZP – predsednik 

 dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor, koordinator okoljskega stebra 
EUSAIR – podpredsednik strokovnega sveta 

 Gregor Perič, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije 

 Slavko Mezek, RRC Koper, strokovnjak za prostorsko planiranje 

 dr. Mitja Ruzzier, UP FM, redni profesor ekonomskih in podjetniških znanosti 
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13.4 Podrobnejša predstavitev nekaterih projektov 

13.4.1 Projekt Belvederske terase 

Zaradi zaščite območja Strunjanskega parka se vse dejavnosti skoncentrirajo ob samem 
vstopu v park. Programska obogatitev na vstopu bi namreč večje koncentracije 
obiskovalcev predvidoma zaustavila na samem robu parka. Od tu bi v park vstopali 
posamično ali v okviru vodenih ogledov, in sicer po slemenski poti ali po obalni poti mimo 
rta Kana, predvsem pa po morski poti s plovili, ki bi si jih izposodili v izposojevalnici. Znotraj 
programske razširitve bi se na robu parka izvajali tematske delavnice in izobraževanja, ki bi 
obiskovalce pripravili na vstop v Strunjanski park. 

Programska zasnova bi znotraj območja obsegala: tematski park/vrt z informacijsko 
pisarno oz. recepcijo, info točko za morski del parka, izposojo plovil (kajak, sup, trde 
blazine, vodeni ogledi), opazovalnice vodnih ptic, javne sanitarije, piknik prostor z 
mediteranskim vrtom. Območje urejanja je obdano z oljčniki. 

Pri projektiranju dostopnih poti smo upoštevali potrebe gibalno oviranih oseb. Vse poti do 
vseh območij v obdelavi se izvedejo s klančinami brez stopnic. Stopnišče do plažnega 
platoja je predmet vzdrževalnih del in v tej fazi tovrstna prilagoditev ni možna. 

A. Območje pomola in morja 

Ob obstoječem pomolu bi se sezonsko postavila plavajoča večnamenska ploščad. 
Predviden poseg obsega povečavo plažnih površin z namestitvijo plavajočih ploščadi, ki bi 
bile predvidoma namenjene tako kopalcem kot tudi izposojanju plovil. Predvidena 
plavajoča ploščad bi se postavila v nekoliko zaščitenem območju ob korenu obstoječega 
nepremičnega pomola. Ploščad predvidoma ne bi bila pritrjena ne na kopno ne na morsko 
dno, temveč na bojo. Tako ploščad kot tudi sicer vse obstoječe plažne površine bi bile v 
splošni javni rabi. Zaključni tlak ploščadi bi bil lesen ali iz umetnih mas. Predvidena ploščad 
je začasna in sezonskega značaja in se po končani sezoni deponira na drugi lokaciji. 

Plovila, ki bi se izposojala, bi imela stekleno oz. prosojno dno, kar bi omogočalo oglede pod 
morsko gladino. Predvidena plovila so sup, kajak, trde blazine, večji kajak za vodene oglede. 
Vsa plovila bi bila shranjena v niši obstoječega zidu na ploščadi obstoječe plaže. Od tu bi 
bilo z njimi mogoče vstopati v park, s čimer bi obalno pešpot razbremenili prekomerne 
uporabe oz. bi njeno uporabo sčasoma zmanjševali. S plovili bi si bilo mogoče ogledati tudi 
rimski pomol v Simonovem zalivu in dostopati do ostankov tamkajšnje rimske vile. Vsa 
plovila bi po zaključku sezone deponirali v skladišče. 

V območju morja bi se postavila tudi postajališča – plavajoče ploščadi za vodne ptice 
(vranjeke). V povezavi s tem bi se na kopnem uredile opazovalnice vodnih ptic z daljnogledi. 

B. Območje plažne ploščadi 

V samo plažno ploščad posegi niso predvideni. Uredil bi se rob AB-ploščadi ob stiku s 
podpornimi zidovi vključno s samimi podpornimi zidovi. Na dostopu do prve stopnice bi se 
postavila kanaleta, ki bi lovila vodo, pronicajočo skozi zidove in stopnišče. Vsa hudourniška 
voda se predhodno zbere in kanalizira v obstoječih infrastrukturnih vodah meteornih voda 
znotraj AB-plošče, ki imajo obstoječe odvode v morje pod nivojem tlaka.  

Obstoječi podporni zidovi bi se uredili oz. popravili. Gole neenotne AB-površine bi se 
sanirale, površinsko obdelale in poenotile. Prav tako bi se saniralo in uredilo obstoječe 
stopnišče oz. stopnišča. Zidovi bi se obložili z žganim kamnom – peščenjakom (odpornejšim 
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modrim), položenim v rastru, oz. z obstojnejšim (in občutljivejšim) belim kamnom ali 
štokanim umetnim kamnom. Druga možna rešitev je kombinacija naštetega. 

Obstoječa ureditev zajetja oz. kanaliziranje izvira bi se v lokalnem kamnu izvedla oblikovno 
primerneje z možnostjo prostega dostopa do vode. Variantna rešitev obsega tudi 
postavitev vodnega elementa (fontana, slap, pršenje ...). 

C. Spremljajoči objekti 

Na jugozahodnem delu območja bi se postavili na Strunjanski park navezujoči spremljajoči 
objekti. Objekti bi bili predvidoma pritlični in manjših dimenzij. Oblikovani bi bili kot sodobni 
funkcionalni objekti, ki pa bi po obliki reinterpretirali istrsko bivalno arhitekturo z značilno 
pergolo. Tudi v fasadi je smiselna uporaba sodobnih tehnologij in interaktivnih elementov. 
Potrebne dejavnosti so info točka (vodni del parka), recepcija (izposoja plovil), 
izobraževanje, trgovinica s spominki. Za potrebe parka bi bil postavljen predvidoma en 
objekt. 

V sklopu funkcionalnih objektov se predvidi tudi povečanje obstoječih javnih sanitarij. 
Oblikovno bi objekt sledil osnovnemu. Pod njim bi se zgradil zbiralnik deževnice, ki bi bil 
namenjen ločenemu vodovodnemu sistemu za potrebe izpiranja sanitarnih elementov.  

D. Prostor za piknike z igrali 

Na območju zgornjih teras nad sanitarijami bi se uredil prostor za piknike z dvema 
urejenima in opremljenima mestoma. Vsako od teh bi obsegalo masivno opremo, 
sestavljeno iz večje centralne nepremične masivne mize s pripadajočimi klopmi. V mizi bi se 
oblikoval tudi prostor za žar in majhen umivalnik oz. korito. Posamezno mesto za piknik bi 
se obdalo oz. nadkrilo s pergolo, ki bi se zazelenila.  

Na zgornji terasi bi se postavila didaktična tematska igrala, navezujoča na tematiko 
varovanja habitatov in vrst severnega Jadrana, značilnih za krajinski park. 

E. Območje ploščadi – lokala 

Območje obstoječih terasasto urejenih ploščadi, ki služijo gostinskemu lokalu, bi se 
saniralo, vključno z AB-ploščadmi. Sanacija bi obsegala tudi drevesom prijaznejše 
tlakovanje, ki bi upoštevalo njihov obstoj s povečanim odprtim območjem po obodu debla, 
vključno z zaščito korenin. Vse terase bi se obložile z enovitimi lesenimi podovi. 

Na območju bi se postavila kukala za poglede v smeri bližnjih mest. 

F. Območje hudourniških voda 

Celotno območje je na udaru hudourniških voda že zaradi svoje lege. Nalivne vode je treba 
identificirati in jih urediti že na samem višje ležečem robu območja, po razširjenem južnem 
robu obstoječega parkirišča, ter jih prek novih vej meteornih vodov in obstoječih izhodnih 
vodov znotraj obstoječe AB-ploščadi odvesti v morje. Vse končne veje pod tlakom plažne 
ploščadi so obstoječe in se vanje predvidoma ne bi posegalo. 

G. Območje ekološkega otoka 

Obstoječi ekološki otok bi se uredil na betonskem platoju AB. Otok bi se obdal s pergolo in 
se z vseh strani zazelenil ter tako zakril pred pogledi. Zazelenitev bi se izvedla z 
mediteranskim rastlinjem. Znotraj otoka bi se za biološke odpadke uredila manjša 
biokompostnik za potrebe urejanja in vzdrževanja ožjega območja predvidenih posegov na 
mejni, robni lokaciji varovanega območja, ki bi se zazelenilo z mediteransko vegetacijo.  
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H. Razsvetljava 

Celotno območje ploščadi, stopnišč in poti bi se celovito opremilo s svetili s poudarkom na 
ambientalnem tipu svetil. Za ambientalno razsvetljavo bi se predvidela svetila z napajanjem 
na sončne celice. Celotno območje parka bi bilo zaradi varnosti in možnosti uporabe tudi v 
večernih urah sicer v celoti osvetljeno. Osvetlitev bi upoštevala umestitev parka v 
občutljivo območje in obenem sledila Uredbi o minimalnem svetlobnem onesnaževanju. 
Območje parka bi bilo osvetljeno s svetili z usmerjeno svetlobo, ki ne bi svetlobno 
onesnaževala okolice. Predvidela bi se tudi posamezna funkcionalna svetila, ki pa bi se po 
potrebi izklapljala. 

 

V okviru projekta z akronimom CEETO in dolgim naslovom Ekoturizem v Centralni Evropi: 
orodje za zaščito narave, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe 2014–2020, 
je nastala študija, ki območje Pod Belvederjem dodatno razdela v turistični model za: 

 vzpostavitev »prehodne cone« s pomočjo zelene javne infrastrukture – razvoj 
»vplivnega območja«, ki bo služila kot področje za ohranjanje naravnega izgleda 
zavarovanega območja Strunjanskega parka;  

 usmerjanje, informiranje ter ozaveščanje obiskovalcev območja Pod Belvederjem o 
Strunjanskem parku; 

 vzpostavitev zelene infrastrukture in pravil, ki bodo omogočala sonaravno 
podjetniško dejavnost in trajnostni turizem na obravnavanem območju. 

Zgodba prostora temelji na klifu, kjer dve previsni steni dajeta zavetje »poloblati dolini«, ki 
se spušča do morja. Na osnovi tega zavetja in vplivov morja je lahko ta prostor namenjen 
celoletnemu turizmu in je vir pridelave hrane, ki tukaj od nekdaj uspeva vse leto; tako so se 
oblikovale terase, podprte z značilnimi suhozidi ter pristanišči, od koder so ladje na jadra 
prevažale pridelke v bližnja obmorska mesta.  

Na osnovi tega so za osnovne oblikovne arhitekturne elemente, predlagane za to območje 
in zasnovane po sonaravnih načelih z minimalnih vplivom na okolje, vzeti trije elementi:  

 klif,  

 suhi zid in  

 jadro. 
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Za območje Belvederskih teras smo pri oblikovanju poslovnega modela uporabili Canvas 
model, ki za linearne poslovne modele najnazorneje prikazuje prihodkovni in stroškovni 
vidik poslovne dejavnosti. V spodnji grafiki podajamo podroben prikaz. 
 
Tabela 3: CANVAS – Belvederske terase 

 

 

13.4.2 Nadgradnja muzeja Parencana oz. Izolana – Hiša morja 

Gre za hišo eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije v Izoli z elementi 
klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega doma ter Centra odličnosti za inovativnost in 
usposabljanje ter promocijo za mari-/akvakulturo. 

Potencialne vsebine, ki bodo razdelane v okviru investicijske dokumentacije: 

 Interaktivni muzej ribištva z demonstracijami in vključenostjo otrok v konkretna 
ribiška opravila (mrežno povezovanje s Pomorskim muzejem Piran in muzejem v 
Križu na slovenskem Krasu v Italiji). 

 Prikaz zgodovine ribištva v Sloveniji ter izolske ribiške gospodarske in kulturne 
dediščine. 

 Interaktivni prikaz in delavnice na temo biodiverzitete v povezavi z Javnim zavodom 
krajinski park Strunjan (klif, habitati in vrste Natura 2000), Sečoveljskimi solinami in 
drugimi.  

 Interaktivni prikaz in delavnice za otroke z namenom krepitve okoljevarstva 
(odpravljanje posledic izlitja olja v morje s posledičnim razumevanjem, da je olje 
»lažje od vode« – različni didaktični elementi). 

 Statični prikaz zbirk muzeja Parencana v primernejših prostorih (izolsko 
gospodarstvo, izolski vodni in drugi športi ter olimpijski uspehi, železnica 
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Porečanka, eksponati »Mala Barka« – virtualni prikaz izplutja lesenjače iz takratne 
kabine in druga virtualna nadgradnja). 

 Prostor za strokovna srečanja za ribiška društva in druge organizacije v obsegu: 
pisarne, sejne sobe in predavalnice. 

 Prostor za ribje piknike. 

 Kulinarično-izobraževalni kotiček za promocijo kulturne dediščine in pripravo 
tipičnih proizvodov (demonstracija soljenja rib, čiščenja, priprave in kuhe ribiških oz. 
morskih proizvodov). 

 Potapljaški center za usposabljanje ribičev in rekreativnih potapljačev tudi za 
športne in turistične namene. Izhodiščna točka za obiskovanje strunjanskega klifa 
in potopljenega pomola vile iz rimskega časa v Simonovem zalivu. Spodbujanje 
ekološkega turizma.  

 Prodaja tipičnih proizvodov in spominkov.  

 

Cilj: 

 Otroški muzej in center odličnosti za povečanje promocije, trženja ter uživanja 
slovenskega ulova in vzreje rib. 

 Izobraževanja za ribiče in o ribištvu za širše ciljne skupine, povezovanje ribičev, 
ohranjanje in obujanje ter zavedanje o slovenski ribiški kulturni dediščini, aktivna 
vključitev žensk v dopolnilne dejavnosti ribištva z izdelovanjem spominkov ter 
prikazovanjem priprave rib.  
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 Z lociranjem v eno izmed opuščenih industrijskih območij v Izoli lahko projekt 
predstavlja tudi sodoben način oživljanja opuščenih industrijskih območij po zgledu 
zahodnoevropskih mest (Dunaj, Torino). 

 

Tabela 4: Možnosti financiranja muzeja oz. centra 

Priprava dokumentacije DIIP, IP in PGD Do 100.000 € Razpis LAS Istre 

Izgradnja  4 mio € OP ESPR 2014–2020: Prednostna naloga 1: 
Ukrep 3 – Spodbujanje okoljsko 
trajnostnega, z viri gospodarnega, 
inovativnega, konkurenčnega in na 
znanju temelječega ribištva. Ukrep 4 – 
Povečanje zaposlovanja in ozemeljske 
kohezije. 

Mreženje in delovanje 50.000 €/leto Interreg ADRION, SLO - CRO, SLO - ITA, 
raziskave Horizon 2020 

Vzdrževanje in delovanje (samozadostno) 130.000 €/leto 
(3–4 zaposleni) 

Trženje lastnih kapacitet, spominki, 
restavracija, kongresne storitve, turistični 
itinerariji.  
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13.4.3 CMI vzhod – Bilten 

   

Bilten je napisan v treh jezikih in objavljen na: http://izola.si/prodaja/poslovno-obrtna-cona-
izola-vzhod/   

http://izola.si/prodaja/poslovno-obrtna-cona-izola-vzhod/
http://izola.si/prodaja/poslovno-obrtna-cona-izola-vzhod/
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13.4.4 Kaštelir pri Kortah 

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA 

UVOD, SITUACIJA 

Obravnavani poseg obsega ureditev dela območja Kaštelirja v Kortah nad Izolo. Večji del 
posega predstavlja ureditev pedagoške točke na najbolj izpostavljenem zahodnem delu 
Kaštelirja z lokacijo na parceli št. 1697, k. o. Dvori nad Izolo. Celoten poseg v obravnavanem 
delu Kaštelirja predvideva ureditev oz. vzdrževanje obstoječe dostopne poti vključno s 
postavitvijo označevalnih tabel, kukala, skulpture (replike figure psa – istrskega goniča), 
arheopeskovnikov ter lesenih podestov različnih dimenzij. 

Sledovi prazgodovinskega gradišča so na Kaštelirju še dobro vidni in tudi v arheoloških 
razpravah se omenjajo že več kot sto let. Prve prave arheološke raziskave, ki so potrdile 
izjemen pomen najdišča, je opravil piranski muzej v letih 1956–1957, leta 1960 pa so 
izkopavanja razkrila kompleksno strukturo gradnje prečnega nasipa. Raziskave so 
pokazale, da je bil Kaštelir poseljen vsaj 3000 let, v javnosti pa je najbolj odmevalo odkritje 
Kašlerskega goniča – majhne bronaste figurice psa. 

OPIS 

OBSTOJEČE STANJE 

Kaštelir nad Kortami pri Izoli, po domače Kašler, je vzpetina nad Kortami in predstavlja eno 
najpomembnejših arheoloških najdišč na Primorskem. Gre za prazgodovinsko utrjeno 
višinsko naselbino Kaštelir. Leta 2008 so med arheološkimi izkopavanji naleteli na 
arheološke najdbe, ki segajo od zgodnje bronaste dobe pa vse do zgodnjega rimskega 
obdobja. Med najbolj znanimi najdbami je figurica bronastega kaštelirskega goniča, starega 
okrog 3000 let, iz obdobja mlajše železne dobe. Na značilnost figuralike iz tega obdobja 
opozarjata spojeni prednji in zadnji nogi, zankasto zvit rep, precej realistično oblikovana 
glava in trup z nakazanimi mišicami ter v sklenjen krog oblikovan rep; našli pa so tudi 
ostanke jantarja, čaše iz venetskih časov in podobno. Prostostoječa figurica psa je 
oblikovana z izrazito zašiljenim gobčkom in povešenimi ušesi, slokim telesom, ki se zaključi 
z v zanko zvitim repom in dvema stiliziranima tacama, ter sodi v čas razvite železne dobe 
(pribl. 6.–5. stoletje pr. n. št.) in predstavlja vez s posoškim, saj sta bili tam najdeni dve 
identični (eno hranijo v Narodnem muzeju Slovenije, druga pa je v zasebni lasti), in 
venetskim prostorom v severni Italiji. Figurico povezujemo s pojmovanjem psa kot 
zvestega spremljevalca, ki človeka spremlja v času življenja, pa tudi po njem. Na Kaštelirju 
pa nakazuje na morebitni svetiščni prostor v neposredni bližini najdbe. 

Na najvišjem platoju Kaštelirja je vidna ena bolje ohranjenih kamnitih struktur 
prazgodovinske naselbine. Pedagoška točka je predvidena na skrajno zahodnem delu 
Kaštelirja. Lokacija je naravno amfiteatralno oblikovana.  

PREDVIDEN POSEG 

Pedagoška točka 

Ureditev pedagoške točke obsega postavitev več elementov: večjega lesenega podesta za 
oder, manjših lesenih podestov za sedenje, kukala, figure kaštelirskega goniča in treh 
arheopeskovnikov. 

Ker izkopi in poseganje v spodnje sloje zemljine niso dovoljeni, se predvidi postavitev 
lesenih podestov in arheopeskovnikov neposredno na nasutje drobljenca in brez poseganja 



29 

v spodnje plasti terena. Na obstoječem terenu se predvidi plast kamnitega drobljenca v 
debelini 10–20 cm. Podesti se zaradi trdnosti in odvodnjavanja izvedejo z leseno 
podkonstrukcijo. Vsi leseni elementi so predvidoma iz sibirskega macesna, ki se prepusti 
naravnemu staranju. 

Opremljen naravni prostor bo namenjen delavnicam, predavanjem, koncertom, meditaciji 
in postanku obiskovalcev. Okvirna površina ureditve s predvidenimi elementi znaša pribl. 
1000 m2. 

Temeljenje 

Kjer je potrebno temeljenje (npr. kukalo, figura kaštelirskega goniča), se izvede s 
predfabriciranimi AB-temelji (umetni kamen), ki se postavijo na teren.  

POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Ortofoto posnetek z označitvijo celotnega območja Kaštelirja (rdeča linija) in območjem 
predvidenega posega (modra linija). 
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Pogled na predvideno lokacijo pedagoške točke. 
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Pogled na grobljo I 

 

 

Figurica kaštelirskega goniča 
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REFERENČNI PRIMERI REŠITEV 

 

Klop 

 

 Arheopeskovnik 
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 Lesene ploščadi  
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

14.1 Računovodske usmeritve 

Računovodsko poročilo JZP Izola za leto 2019 je pripravljeno na podlagi: 

 Zakona o javnih financah;  

 Zakona o računovodstvu;  

 Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna ter 

 Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava. 

Pri obravnavanju računovodskih postavk smo upoštevali tudi določbe slovenskih 
računovodskih standardov (SRS), če obravnavanje katere od računovodskih postavk ni 
določeno z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi akti.  

Podzakonski akti, ki jih JZP Izola upošteva pri izkazovanju in merjenju računovodskih 
postavk, so: 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava; 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava; 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev in 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu. 

Poleg tega JZP Izola upošteva navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega 
prava, ki določa način pošiljanja letnega poročila Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES).  

Za JZP Izola se pri pripravi računovodskih izkazov uporabljajo splošna pravila o 
vrednotenju, in sicer: 

 časovna neomejenost delovanj;  

 dosledna stanovitnost in  

 nastanek poslovnega dogodka.  

Računovodski izkazi s pojasnili kažejo resnično in pošteno sliko poslovanja.  

Računovodsko poročilo JZP Izola je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakona o 
računovodstvu iz: 

 računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov) ter  

 pojasnil k izkazom (stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb 
in posojil; obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov: izkaz prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ter evidenčni izkazi: izkaz 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz 
računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in izkaz računa 
financiranja določenih uporabnikov). 
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14.2 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev po stanju na dan. Sestavljena je po obračunskem toku na dan 
31. 12. 2019 (stolpec 4) in v njej so zajeti tudi podatki za predhodno leto 2018 (stolpec 5). 
Podatki v obrazcih bilance stanja so prikazani v evrih brez centov. 

Obvezne priloge k bilanci stanja so: 

 stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;  

 stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil;  

 druga pojasnila, ki so določena v 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

JZP Izola pri pojasnjevanju postavk v bilanci stanja upošteva določila Zakona o javnih 
financah, Zakona o računovodstvu in Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjena glede na vrste in ročnost.  

Podlaga za sestavo bilance stanja so poslovne knjige. S popisom sredstev in virov sredstev 
na dan 31. 12. 2019 je JZP Izola uskladil knjižno stanje z dejanskim. 
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Tabela 5: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 

v EUR brez centov 

Členitev 
skupine 
kontov 

Naziv skupine kontov 
Oznaka  
za AOP 

Znesek  

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 797 1.932 

0 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 0 0 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 
02 NEPREMIČNINE 004 0 0 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.269 2.269 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 1.472 337 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 16.577 15.394 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  014 7.758 321 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 8.563 13.763 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 1.310 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 256 0 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 17.374 17.326 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 15.455 14.381 
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20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  036 10.156 7.798 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.070 5.500 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.226 1.081 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 3 2 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-
059) 

044 1.919 2.945 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 1.122 1.013 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 797 1.932 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 17.374 17.326 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

  



39 

14.2.1 Sredstva 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih 
osnovnih sredstev pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po 
izvirni vrednosti, ki je enaka nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo: 

 nakupna cena (zmanjšana za morebitne trgovinske in druge popuste); 

 uvozne in nevračljive nakupne dajatve in  

 stroški usposobitve za nameravano uporabo.  

Z uveljavitvijo novih računovodskih standardov s 1. 1. 2002 se v Sloveniji opravlja 
prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotenje sredstev zavoda se 
opravlja na podlagi IV. poglavja Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava.  

Opredmetena osnovna sredstva, predvsem nepremičnine, se lahko prevrednotijo, če se 
knjigovodski podatki o nabavni vrednosti pomembno razlikujejo od nabavne vrednosti 
primerljivih sredstev ali če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega njihovo 
nadomestljivo vrednost. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenega 
osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev. Prevrednotenje 
opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ter prevrednotenje nepremičnin zaradi 
oslabitve se opravi v skladu z metodologijo, ki jo sprejme pristojni organ pravne osebe, 
katere last so opredmetena osnovna sredstva.  

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po 
SRS 1.17 in SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in 
popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazujejo posebej nabavna vrednost in posebej 
popravki vrednosti.  

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se 
opravlja redno in posamično z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja 
iz obračunskega v obračunsko obdobje. JZP Izola ne določa samostojno letnih 
amortizacijskih stopenj glede na dobo koristnosti posameznega opredmetenega 
osnovnega sredstva. Stopnje so določene v navodilu o načinu rednega odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in so obvezne. 
Po SRS 1.19 se preostala vrednost osnovnega sredstva praviloma določi le pri pomembnih 
postavkah. Pri tem pa je treba upoštevati tudi stroške likvidacije osnovnega sredstva – če 
so stroški likvidacije večji od ocenjene preostale vrednosti osnovnega sredstva, se 
preostala vrednost sploh ne določi. Preostala vrednost opredmetenega osnovnega 
sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo in pri vseh opredmetenih 
osnovnih sredstvih v zavodu znaša nič.  

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po 
dobaviteljevem računu ne presega 500 EUR, se izkazuje kot drobni inventar. Stvari 
drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se 
razporedijo med material. 

Obvezna priloga k bilanci stanja je pregled stanja in gibanja neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Vsebina in oblika obrazca sta predpisani s Pravilnikom o 
letnih poročilih.  
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Spodnja tabela prikazuje podatke od 1. januarja do 31. decembra 2019 po posameznih 
kategorijah neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, izkazanih na ustreznih 
kontih razreda 0. 
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Tabela 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev 

 

Naziv 
Oznaka za 

AOP 
Nabavna 

vrednost (1.1.) 
Popravek 

vrednost (1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost 
(31. 12.) 

 Prevrednotenje 
zaradi okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10  

(3-4+5-6-7+8-
9) 

11 12  

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 2.269 337 0 0 0 0 1.135 797 0 0  

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

F. Oprema 706 2.269 337 0 0 0 0 1.135 797 0 0  

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 
708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Neopredmetena osnovna sredstva 

Javni zavod ne razpolaga z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi. 

Opredmetena osnovna sredstva 

Javni zavod ima osnovna sredstva v skupni nabavni vrednosti 2.269 EUR. Opisana vrednost 
osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 je 1.472 EUR, sedanja vrednost osnovnih sredstev na 
dan 31. 12. 2019 pa 797 EUR. 

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

Kratkoročna sredstva so sestavljena iz: 

 denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednostnic,  

 dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, 

 kratkoročnih terjatev do kupcev, 

 danih predujmov in varščin,  

 kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,  

 kratkoročnih finančnih naložb, 

 kratkoročnih terjatev iz financiranja, 

 drugih kratkoročnih terjatev,  

 aktivnih časovnih razmejitev. 

Na dan 31. 12. 2019 je JZP Izola izkazoval stanje vseh kratkoročnih sredstev (razen zalog) v 
višini 16.577 EUR.  

Gotovina v blagajni  

JZP Izola na dan 31. 12. 2019 nima sredstev v blagajni, saj ne posluje z gotovino. 

Višina sredstev na podračunu 

Javni zavod je na dan 31. 12. 2019 na podračunu pri UJP Koper št. SI56 0124 0600 0000 244 
izkazoval stanje v višini 7.758 EUR, ki je usklajeno z izpisom odprtih postavk – stanjem 
denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019, ki smo ga prejeli od Uprave za javne prihodke 
Ministrstva za finance. 

Terjatve do kupcev  

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje odprtih terjatev do kupcev. 

Predujmi, varščine, preplačila 

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 nima danih predujmov in preplačil.  

Kratkoročne terjatve uporabnikov enotnega kontnega načrta  

JZP Izola izkazuje na dan 31. 12. 2019 le terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
in sicer v višini 8.563 EUR. Gre za izdane zahtevke Občini Izola za mesec december 2019 za 
opravljanje dejavnosti. Terjatve bodo poravnane v začetku leta 2020. 

Kratkoročne finančne naložbe 

Javni zavod tako v celotnem letu kot tudi na dan 31. 12. 2019 ni imel naložb v vrednostne 
papirje, danih posojil, danih depozitov ali drugih kratkoročnih finančnih naložb. 
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Kratkoročne terjatve iz financiranja 

JZP Izola niti v celotnem letu niti na dan 31. 12. 2019 ni imel kratkoročnih terjatev iz 
financiranja. 

Kratkoročne terjatve do države in druge kratkoročne terjatve  

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 nima kratkoročnih terjatev do države in drugih kratkoročnih 
terjatev. 

Druge kratkoročne terjatve 

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje drugih kratkoročnih terjatev.  

Aktivne časovne razmejitve 

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 izkazuje aktivne časovne razmejitve v višini 256 EUR. Gre za 
stroške zavarovanja, ki se nanašajo na leto 2020. 

Zaloge 

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 ni imel nikakršnih zalog. 

 

14.2.2 Obveznosti do virov sredstev 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne obveznosti sestavljajo: 

 prejeti predujmi in varščine,  

 kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,  

 druge kratkoročne obveznosti, 

 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 

 kratkoročne obveznosti do financerjev, 

 kratkoročne obveznosti iz financiranja, 

 pasivne časovne razmejitve. 

Stanje kratkoročnih obveznosti do virov sredstev in pasivnih časovnih razmejitev javnega 
zavoda na dan 31. 12. 2019 je bilo 15.455 EUR. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

JZP Izola na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje obveznosti za prejete predujme in varščine. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

JZP Izola je imel na dan 31. 12. 2019 obveznosti do zaposlenih v skupni višini 10.156 EUR, ki 
izhajajo iz obveznosti za plačo za december 2019 z zapadlostjo v plačilo 3. 1. 2020. Mednje 
so uvrščene plače, nadomestila in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter pripadajoči 
prispevki socialnega zavarovanja in dohodnine.  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
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Javni zavod je imel na dan 31. 12. 2019 skupaj za 4.073 EUR obveznosti do dobaviteljev, in 
sicer so vse obveznosti do domačih dobaviteljev, od tega je 3 EUR kratkoročnih obveznosti 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Obveznosti je zavod poravnal januarja 2020. 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

JZP Izola je imel na dan 31. 12. 2019 druge kratkoročne obveznosti v višini 1.226 EUR, in sicer 
se nanašajo na obveznosti do prispevkov na bruto plačo. 

Pasivne časovne razmejitve  

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 ni oblikoval nobenih pasivnih časovnih razmejitev. 

Dolgoročne finančne obveznosti 

Javni zavod na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje nobenih dolgoročnih finančnih obveznosti. 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Javni zavod izkazuje na dan 31. 12. 2019 lastne vire v višini 1.919 EUR. Lastne vire sestavljajo 
obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v višini 797 
EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.122 EUR. 

V letu 2019 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 109 EUR, v preteklih 
letih pa je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.013 EUR. Javni zavod izkazuje na 
dan 31. 12. 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.122 EUR. 

 

14.3 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o letnih 
poročilih. Izkazujejo se prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, podzakonskimi predpisi in SRS.  

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov poslovnega leta se upoštevata tako načelo 
denarnega toka kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in 
odhodkov zavoda je pripravljen za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Izkazuje tudi 
podatke o stroških oz. odhodkih preteklega leta. Podatki so v evrih brez centov. 
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Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Členitev podskupin 
kontov 

Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek     

Tekočega 
leta 

Prejšnjega leta  

1 2 3 4 5  

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 184.463 151.402  

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 184.463 151.402  

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0  

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0  

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0  

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0  

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0  

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0  

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0  

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 184.463 151.402  

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 78.512 55.749  

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0  

460 STROŠKI MATERIALA 873 6.263 1.833  

461 STROŠKI STORITEV 874 72.249 53.916  

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 105.772 95.269  

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 83.253 75.278  

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 13.603 12.343  

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 8.916 7.648  

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0  

463 H) REZERVACIJE 880 0 0  

465 J) DRUGI STROŠKI 881 70 76  

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 5  
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468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0  

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0  

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0  

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0  

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 184.354 151.099  

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 109 303  

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0  

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0  

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 109 303 
 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0  

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0  

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število)  

894 3 2  

  Število mesecev poslovanja 895 12 12  

 

14.4 Analiza prihodkov 

Prihodki od poslovanja 

Celotni prihodki v letu 2019 so znašali 184.463 EUR. Pretežni del prihodkov je knjižen na 
podlagi zahtevkov po pogodbi o financiranju z Občino Izola oz. izdanimi računi, in sicer v 
višini 173.261 EUR. Preostali del prihodkov v višini 11.202 EUR je v letu 2019 JZP Izola pridobil 
z drugimi projekti. 

Finančni prihodki 

Javni zavod v letu 2019 ni imel finančnih prihodkov.  

Izredni prihodki 

JZP Izola v letu 2019 ni imel izrednih prihodkov. 
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14.5  Analiza odhodkov 

Celotni odhodki, doseženi v letu 2019, so znašali 184.354 EUR.  

Odhodki poslovanja so: 

 stroški blaga, materiala in storitev, 

 stroški dela, 

 stroški amortizacije, 

 stroški rezervacij, 

 drugi stroški, 

 finančni odhodki, 

 drugi odhodki in 

 prevrednotovalni poslovni odhodki. 

Stroški blaga, materiala in storitev 

JZP Izola je imel v letu 2019 stroškov materiala v višini 6.263 EUR in stroškov storitev v višini 
72.249 EUR, kar predstavlja 43 % vseh odhodkov.  

Stroški dela 

JZP Izola je imel v letu 2019 stroškov dela v skupni višini 105.772 EUR, kar predstavlja 57 % 
vseh stroškov, in sicer: 

 iz naslova plač in nadomestil plač v višini 83.253 EUR; 

 iz naslova prispevkov za socialno varnost v višini 13.603 EUR in 

 drugi stroški dela v višini 8.916 EUR. 

Stroški amortizacije 

JZP Izola v letu 2019 ni izkazoval stroškov amortizacije. 

Stroški rezervacij 

JZP Izola v letu 2019 ni oblikoval nikakršnih rezervacij za morebitne obveznosti. 

Drugi stroški 

V letu 2019 je imel JZP Izola evidentiranih 70 EUR drugih stroškov. 

Finančni odhodki 

Javni zavod v letu 2019 ni izkazov finančnih odhodkov.  

Drugi odhodki 

JZP Izola v letu 2019 ni izkazov drugih odhodkov.  

Prevrednotovalni poslovni odhodki 

JZP Izola v letu 2019 ni izkazoval prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.  
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14.5.1 Poslovni izid 

V letu 2019 je javni zavod ustvaril za 109 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Po obračunu 
davka od dohodka za tržni del, ki je enak 0 EUR, ostane presežek odhodkov nad prihodki 
tekočega leta nespremenjen, to je v višini 109 EUR. V letu 2018 je javni zavod ustvaril za 303 
EUR presežka prihodkov nad odhodki.  

 

14.5.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka 

Obvezna priloga k letnemu poročilu 2019 je tudi izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 po načelu denarnega toka. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek 
nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oz. njegovega ustreznika. Prihodki in 
odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z Enotnim kontnim 
načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 7.438 EUR. Izkaz izkazuje 
pozitiven izid. Razlog za pozitiven izid po načelu denarnega toka je nakazilo povračila 
stroškov za projekt Inherit konec decembra 2019 v višini 7.821,84 EUR. 

 

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek      

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 196.545 152.615 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 196.545 152.615 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 178.460 144.189 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 0 0 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 0 0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 178.460 144.189 

del 7401 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 178.460 144.189 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije  409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 0 0 
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del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 0 0 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij  418 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 0 0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 18.085 8.426 

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

421 0 0 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe  424 10.263 6.629 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 1.797 
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 7822 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 0 0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 
del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 0 0 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

435 0 0 

del 7141 
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 0 0 

  
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 189.107 152.989 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 189.107 152.989 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 94.616 83.819 

del 4000 Plače in dodatki 440 87.156 77.720 
del 4001 Regres za letni dopust 441 3.546 1.951 
del 4002 Povračila in nadomestila 442 3.914 4.148 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 15.614 13.562 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 7.714 6.827 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 6.179 5.469 
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del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 261 231 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 87 77 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 1.373 958 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe  
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 78.877 53.339 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 9.541 3.616 
del 4021 Posebni material in storitve 455 0 420 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 1.771 1.604 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 14.966 12.974 
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 317 335 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 13.877 14.588 
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 38.405 19.797 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 
410 F. Subvencije 466 0 0 
411 G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 0 2.269 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 
4202 Nakup opreme 473 0 2.269 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring  

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 0 0 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 0 0 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 0 0 

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 0 0 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 7.438 0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 374 
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14.5.3 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

V skladu s 7. členom Pravilnika o letnih poročilih je stanje in gibanje dolgoročnih finančnih 
naložb in posojil obvezna priloga k bilanci stanja.  

Ne glede na to, da javni zavod na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb 
in niti dolgoročno danih posojil, je priloga stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in 
posojil obvezna priloga k bilanci stanja in je sestavni del letnega poročila 2019.  
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Tabela 9: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb 

in danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek naložb 
in danih posojil 

(31. 12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31. 12.) 

Knjigovodska 
vrednost 

naložb in danih 
posojil (31. 12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 

(801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Naložbe v deleže 

(807+808+809+810+811+812) 
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d. d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d. o. o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 
816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 

(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Dolgoročno dana posojila javnim 

skladom 
822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Dolgoročno dana posojila finančnim 

institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Dolgoročno dana posojila privatnim 

podjetjem 
825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

vrednostnih papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Dolgoročno dani depoziti 

(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 

bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III. Skupaj 
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

14.5.4 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. Njegovi vsebina in oblika sta določeni s 
Pravilnikom o letnih poročilih.  

Vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu 
kapitalskih deležev, in prejemkih od prodaje teh deležev. Te podatke so, kot določa 16. člen 
Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov, določeni uporabniki zavezani izkazovati v 
poslovnih knjigah in računovodskih izkazih zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prejemov 
in izdatkov, ki se nanašajo na zadolževanje. V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki 
o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem 
obdobju. Od 81. do 88. člena Zakona o javnih financah so predpisani pogoji in postopek 
najemanja posojil (zadolževanja). Izkaz sodi med računovodska pojasnila. 

 

Tabela 10: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek      

Tekočega leta Prejšnjega leta 
1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki 
so v lasti države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 
7506 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine 507 0 0 
7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu 508 0 0 
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
4405 Dana posojila občinam 518 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 
4407 Dana posojila državnemu proračunu  520 0 0 
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 
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VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 

Iz tabel je razvidno, da zavod tudi v letu 2019 ni imel nikakršnih dolgoročnih finančnih naložb, 
dolgoročno danih posojil in depozitov, dolgoročnih terjatev iz poslovanja, kot tudi ne terjatev 
za sredstva, dana v upravljanje.  

 

14.5.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ločeno prikazuje: 

 prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter 

 prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.  

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, je presežek v višini 109 EUR. Zavod v letu 2019 
ni opravljal profitne dejavnosti. 

 

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Členitev 
podskupin kontov 

Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek      

Znesek – 
prihodki in 
odhodki za 

izvajanje 
javne 
službe 

Znesek – 
prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 184.463 0 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 184.463 0 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 184.463 0 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 78.512 0 
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del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 6.263 0 
461 STROŠKI STORITEV 674 72.249 0 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 105.772 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 83.253 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 13.603 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 8.916 0 
462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 
463 H) REZERVACIJE 680 0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 681 70 0 
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 184.354 0 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 109 0 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(688-690) 

691 109 0 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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14.6 Zaključek 

Javni zavod je leto 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 109 EUR po 
obračunskem toku in presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.438 EUR po denarnem toku. 
Poslovni izid v višini 109 EUR ostane nerazporejen.  

Izola, 27. 1. 2020 

   




