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PREDSTAVITEV  
Občina Izola je pravna oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi iz leta 1993 in zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994. 
 
Občanke in občani so se dne 29.5.1994 na referendumu izrekli za ustanovitev svoje občine Izola, ki 
ima kot lokalna skupnost dolgoletno tradicijo, kulturo, naravne, materialne in človeške zmogljivosti 
za gospodarski razvoj in družbeni napredek. Na tej podlagi je Občinski svet občine Izola sprejel statut 
občine Izola, ki določa vse bistvene elemente obstoja in delovanja občine. Območje občine Izola 
obsega mesto Izola in naselja Baredi, Cetore, Dobrava, Jagodje, Korte, Malija, Šared in Nožed.. 
Občina Izola v skladu z zakonom, ustavo in statutom varuje in zagotavlja pravice avtohtone 
italijanske narodne skupnosti, ki ji je zagotovljena enakopravnost pri vključevanju v javno in 
družbeno življenje. 
 
Občani občine Izola so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini. Po zadnjih podatkih je v 
občini Izola 16.015 prebivalcev. 
 
Občina Izola je razdeljena na pet ožjih delov občine - krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega 
prava in so neposredni uporabniki proračuna. 
 
Naloga občine je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena. 
Organi občine so občinski svet, ki šteje 23 članov, od katerih sta dva predstavnika italijanske narodne 
skupnosti, vsi so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, nadzorni odbor, v katerem so zastopani 
predstavniki vseh političnih strank, ki imajo mandat v občinskem svetu in italijanske narodne 
skupnosti, ter župan, ki ima prav tako mandatno obdobje štiri leta. Člani organov občine in podžupani 
so občinski funkcionarji. Podžupani in člani občinskega sveta ter člani nadzornega odbora opravljajo 
svojo funkcijo nepoklicno. Župan opravlja svojo funkcijo poklicno. Za obravnavo zadev iz 
pristojnosti občinskega sveta je občinski svet imenoval odbore in komisije, ki v okviru svojih 
delovnih področij dajejo občinskemu svetu mnenje in predloge. 
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UVOD 
Računovodsko poročilo je del letnega poročila in je sestavljeno iz računovodskih izkazov ter 
pojasnil k izkazom. Računovodska izkaza sta: 
 
a) Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in 

odhodkih, ki jih je neposredni uporabnik Občina Izola – Občinski organi in občinska uprava 
dosegel v obračunskem obdobju, ki je enako koledarskemu letu od 1.1.2018 do 31.12.2018. Izkaz 
je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, kot jo določa 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. 
 
Prikaz prihodkov in odhodkov je sestavljen iz treh delov in sicer iz: 
- Izkaza prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov, 
- Izkaza računa finančnih terjatev in naložb in  
- Izkazom računa financiranja. 

 
b) Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do 

virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja. 
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1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - 
DRUGIH UPORABNIKOV  

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

 
Dejanski prihodki Proračuna občine Izola vplačani na račun proračuna v letu 2018 znašajo  
18.117.602 EUR in so za 7% višji kot so bili vplačani v proračun v letu 2017. Od vseh prihodkov 
proračuna je davčnih 11.336.074 EUR, 4.265.486 EUR nedavčnih, 1.422.374 EUR kapitalskih 
prihodkov, 150 EUR donacij , 879.605 EUR transfernih prihodkov in 213.915 EUR prejetih sredstev 
iz EU. 
 
Pregled doseženih prihodkov proračuna v letu 2018 primerjavi z doseženimi prihodki iz leta 2017 za 
Občino Izola kot neposrednega uporabnika je naslednji: 

v EUR 
Vrsta prihodka 2017 2018 Indeks 18/17 

1. Tekoči prihodki 14.748.921 15.601.559          1,06 

Davčni 10.544.790        11.336.074 1,08 

      Nedavčni   4.204.131 4.265.486 1,01 

2. Kapitalski prihodki  1.292.601 1.422.374          1,10 

3. Prejete donacije              233.548 150 0,00 

4. Transferni prihodki 633.196             879.605 1,39 

5. Prejeta sredstva iz EU 0             213.915 0,00 

SKUPAJ 16.908.267 18.117.602 1,07 

 
 

70 DAVČNI PRIHODKI  

Davčni prihodki proračuna so v skupnem doseženi v višini 67% vseh prihodkov, ki so bili 
realizirani v predhodnem letu. Davki na dohodek in dobiček so v letu 2018 ostali skoraj na enaki 
ravni kot v predhodnem letu.  

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  

Nedavčni prihodki  so bili v enakem obsegu kot v letu 2017. Prihodki od premoženja zajemajo 
prihodke od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, infrastrukture in drugih najemnin ter 
prihodke od koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo. 
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V nedavčnih prihodkih, so vključeni tudi prihodki krajevnih skupnosti, kot je prikazano v 
spodnji preglednici. 

v EUR 
Nedavčni prihodki 2017 2018 Indeks 18/17 

Občina Izola 4.154.219 4.211.017 1,01 

KS Izola Staro mesto 0 0 - 

KS Haliaetum 0 0 - 

KS Livade 1.287 1.806 1,40 

KS Korte 34.328 25.051 0,73 

KS Jagodje - Dobrava 14.297 27.612 1,93 

SKUPAJ 4.204.131 4.265.486 1,01 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  

Kapitalski prihodki so za 10% višji v primerjavi z realiziranimi kapitalskimi prihodki v letu 
2017. 

 

 

73 PREJETE DONACIJE  

Donacije. Med donacijami so prikazane donacije, ki jih je prejela KS Jagodje - Dobrava v višini 
150 EUR. Donacije štejejo poleg drugih, v 43. členu ZJF določenih prejemkov, med namenske 
prejemke proračuna. 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  

Transferni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 879.605 EUR, kar pomeni 39% več 
realizacije od predhodnega leta. Največji del transfernih prihodkov predstavlja postavka prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. 

 

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  

Prejeta sredstva iz evropske unije so bili v letu 2018 realizirani v višini 213.915 EUR glavnina 
prejetih sredstev v višini 160.000 EUR predstavlja ADRION. 
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4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  

Dejanski odhodki proračuna, ki so bili izplačani iz računa proračuna v letu 2018 znašajo 18.839.856 
EUR, kar je za 21 % več  kot predhodno leto. 

 

Pregled izplačanih odhodkov iz proračuna 2018 v primerjavi z izplačanimi v letu 2017, za Občino 
Izola, kot neposrednega uporabnika proračuna, je naslednji: 

v EUR 

Vrsta odhodka 2017 2018 Indeks 18/17 

1. Tekoči odhodki 5.676.643 6.640.106 1,17 

2. Tekoči transferi 6.901.685          6.858.308 0,99 

3. Investicijski odhodki 2.731.905 .4.842.133 1,77 

4. Investicijski transferi 257.097             499.310 1,94 

SKUPAJ 15.567.330 18.839.856 1,21 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI  

Tekoči odhodki, ki vključujejo plače in prispevke občinskim organom, občinski upravi in drugim 
neposrednim uporabnikom proračuna, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in tekočo 
proračunsko rezervo so v letu 2018 za 17% višji kot v letu 2017. Zaposlenim in funkcionarjem so 
bile zagotovljene vse zakonske obveznosti in poravnane druge obveznosti v rokih po zakonu. 

Med tekočimi odhodki so v zbiru Občine Izola všteti tudi odhodki KS in sicer kot sledi: 

v EUR 

Tekoči odhodki po proračunskih uporabnikih 2017 2018 Indeks 18/17 

Občina Izola 5.605.173 6.569.143 1,17 

KS Izola Staro mesto 734 248 0,34 

KS Haliaetum 873 657 0,75 

KS Livade 11.272               10.422 0,92 

KS Korte 42.078 43.384 1,03 

KS Jagodje - Dobrava 16.513 16.252 0,98 

SKUPAJ 5.676.643 6.640.106 1,17 

 

41 TEKOČI TRANSFERI  

Tekoči transferi vključujejo plačila, za katera plačniki ne dobijo blaga ali storitve in se v glavnem 
nanašajo na transfere in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti. V letu 
2018 so bili izvršeni v enakem obsegu kot v letu 2017 in sicer v višini 6.858.308 EUR. 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

Investicijski odhodki  so bili izvršeni v višini 4.842.132 EUR, kar pomeni 77% več kot v letu 2017.  

Med investicijskimi odhodki so v zbiru Občine Izola všteti tudi odhodki KS in sicer kot sledi: 

v EUR 

Investicijski odhodki po proračunskih uporabnikih  2017 2018 Indeks 18/17 

Občina Izola 2.705.859 4.803.856 1,78 

KS Izola Staro mesto 0 0 0 

KS Haliaetum 0 0 0 

KS Livade 998 1.000 1,00 

KS Korte 18.424 35.609 1,93 

KS Jagodje - Dobrava 6.625 1.667 0,25 

SKUPAJ 2.731.905 4.842.133 1,77 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  

Investicijski transferi  so v skupnem za 94% višji od izvršenih v letu 2017. Investicijski transferi so 
izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in pomenijo investicijski odhodek za prejemnika, torej 
njegov nakup ali gradnjo. Od skupno 499.310 EUR so bili zagotovljeni transferi javnim zavodom in 
drugim izvajalcem javnih služb v višini 421.374 EUR in neprofitnim organizacijam in ustanovam v 
višini 77.936 EUR. 
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B. IZKAZA RA ČUNA FINAN ČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB  

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

75 PREJ.VRAČ.DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL.DELEŽ
  

Iz izvršitev izkaza izhaja, da so v bila letu 2018 izvedena vračila danih posojil na stanovanjskem 
področju od posameznikov in zasebnikov v višini 540 EUR. 

 

C. IZKAZ RA ČUNA FINANCIRANJA 
Razlika med prejetimi prihodki in izplačanimi izdatki v bilanci prihodkov in odhodkov pomeni 
proračunski primanjkljaj  iz tekočega leta 2018 v višini 722.254 EUR. 

 

50 ZADOLŽEVANJE  

Občina Izola se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila v višini 1.500.000 EUR.  

 

55 ODPLAČILA  DOLGA  

V letu 2018 je občina redno odplačevala obveznosti po dolgoročnih posojilih in je v te namene 
odplačala v višini 1.003.901 EUR. 
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2. BILANCA STANJA  
 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Podlaga za sestavo 
bilance stanja so poslovne knjige Občine Izola. 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev so razčlenjena skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 
58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17). 
 

v EUR 

  BILANCA STANJA  2017 2018 Indeks 
18/17 

A.) 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

232.207.134 137.641.219 0,59 

00 Neopredmetena sredstva 498.295 547.693 1,10 

01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 415.768 424.410 1,02 

02 Nepremičnine 245.812.818 149.421.834 0,61 

03 Popravek vrednosti nepremičnin 41.161.373 41.632.439 1,01 

04 Oprema 5.436.895 7.438.493 1,37 

05 Popravek vrednosti opreme 5.018.455 6.370.081 1,27 

06 Dolgoročne finančne naložb 4.873.543 4.796.527 0,98 

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti 12.826 0 0,00 

08 Dolgoročne terjatve  iz poslovanja 22.067 14.944 0,68 

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 22.146.286 23.848.658 1,08 

B.) 
KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

6.804.855 6.683.624 0,98 

11 Denar na računu 944.403 488.026 0,52 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 2.464.158 1.802.104 0,73 

13 Dani predujmi in varščine 6.600 0 0,00 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 546.447 150.738 0,28 

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 2 0 0,00 

17 Druge kratkoročne terjatve 191.026 586.715 3,07 

18 Neplačani odhodki 2.652.219 3.654.445 1,38 

19 Aktivne časovne razmejitve 0 1.596 0,00 

C.) ZALOGE 0 0 0,00 

 I. AKTIVA SKUPAJ 239.011.989 144.324.843 0,60 
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D.) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

5.852.773 6.144.288 1,05 

20 Prejete varščine 96.939 86.968 0,90 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 145.155 155.737 1,07 

22 Obveznosti do dobaviteljev 1.827.211 2.975.977 1,63 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 268.857 88.661 0,33 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 550.080 474.879 0,86 

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 36.702 9.158 0,25 

28 Neplačani prihodki 2.927.422 2.351.977 0,80 

29 Pasivne časovne razmejitve 407 931 2,29 

E.) 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 233.159.216 138.180.555 0,59 

90 Splošni sklad 222.638.681 127.350.895 0,57 

91 Rezervni sklad 399.487 239.519 0,60 

92 Pasivne časovne razmejitve 22.067 14.944 0,68 

96 Dolgoročne finančne obveznost 9.830.437 10.354.314 1,05 

97 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 268.544 220.883 0,82 

 I. PASIVA SKUPAJ 239.011.989 144.324.843 0,60 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
V nadaljevanju so razkriti podatki o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po nazivu skupine 
kontov iz bilance stanja, ki je predpisana s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16). 
 
Sredstva Občine Izola na dan 31.12.2018 znašajo 144.324.843 EUR in so se v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšala za 40 %. 
 
 

A.)  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

 
Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 znaša 137.641.219 EUR 
in se je v primerjavi z lanskih letom zmanjšalo za 41%. 
 
- Glavni razlog za zmanjšanje dolgoročnih sredstev je predvsem v zmanjšanju vrednosti 

nepremičnin zaradi prevrednotenja. Občina je letu 2018 v skladu s 13. členom Pravilnika o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 
82/18) izvedla prevrednotenje vseh zemljišč, ki jih ima v lasti na podlagi podatkov o vrednosti iz 
evidence Geodetske uprave RS. K zmanjšanju dolgoročnih sredstev je pripomogla tudi opravljana 
cenitev cestne infrastrukture v lasti Občine Izola. Na podlagi cenitve je občina opravila 
prevrednotenje cest v računovodskih evidencah. 

 
v EUR 

Nepremične (Konti skupine 02 in 03) 2017 2018 Indeks 18/17 

Zemljišča 100.606.190 37.787.877 0,38 

Negospodarske stavbe 7.489.420 7.093.082 0,95 

Gospodarske stavbe 4.500.181 4.972.412 1,10 

Infrastrukturni objekti 75.552.255 49.836.253 0,66 

Drugi gradbeni objekti 5.730.961 4.625.435 0,81 

Nepremičnine v pridobivanju 10.772.440 3.474.334 0,32 

SKUPAJ 204.651.447 107.789.393 0,53 
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- V letu 2018, se je vrednost dolgoročnih naložb zmanjšala za 89.842 EUR oz. za 2% in znaša 
4.796.527 EUR.  

v EUR 

Dolgoročne finančne naložb (Konti skupine 06 in 07) Lastniški delež Vrednost 

Rižanski vodovod d. o. o. 20,22 % 2.614.831 

Javno podjetje komunala IZOLA d. o. o. 100 % 2.175.686 

CPK d. d. 0,21 % 3.818 

Primorski skladi d. o. o. - 2.192 

SKUPAJ  4.796.527 

 
- Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 14.944 EUR in zajemajo dolgoročne terjatve Občine 

Izola do fizičnih oseb za blagovne kredite. 
 
- Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje, so se v letu 2018 povečale za 1.702.372 EUR. 

Povečanje je predvsem posledica investicije v prenovo telovadnice v Osnovni šoli Vojke Šmuc 
Izola (952 tisoč EUR). V letu 2018 so bili opravljeni tudi prenosi vseh zemljišč, ki jih javni zavodi 
uporabljajo za opravljanje svojih dejavnosti, v upravljanje teh zavodov. Prenosi so bili opravljen 
na podlagi sklepov župana. Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018 znašajo 23.848.658 
EUR. 

 

B.) KRATKORO ČNA SREDSTVA IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 6.683.624 EUR in se je v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 2 %. 
 
V tej skupini kontov se v bilanci stanja občine evidentirajo postavke: 
 
- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, ki predstavljajo prosta denarna sredstva 

na računu Občine Izola. Občina je na dan 31.12.2018 izkazovala na računih sredstva v višini 
488.026 EUR, od tega so sredstva v višini 239.519 EUR sredstva rezervnega sklada. 
 

- Kratkoročne terjatve zajemajo konte skupine 12, 14 in 17 in znašajo skupaj 2.539.557 EUR. 
 

Med kratkoročne terjatve do kupcev sodijo terjatve za najemnine za poslovne prostore in 
infrastrukturo, terjatve od prodaje nepremičnin ter druge kratkoročne terjatve. 
 
Na dan 31.12.2018 so kratkoročne terjatve znašale 1.802.104 EUR, od tega je dvomljivih terjatev 
718.138 EUR in spornih 471.854 EUR. Največji delež spornih terjatev predstavljajo terjatve do 
neizterjanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb iz leta 2012. 
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Terjatve do proračunskih porabnikov znašajo 150.738 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do 
proračunskih uporabnikov, so evidentirana tudi denarna sredstva na računih krajevnih skupnosti, 
ki na dan 31.12.2018 znašajo: 
 

v EUR 
Denarna sredstva na računih krajevnih skupnosti 2017 2018 Indeks 18/17 

KS Izola Staro mesto 31 31 1,00 

KS Haliaetum 931 931 1,00 

KS Livade 17.187 18.992 1,11 

KS Korte 21.674 236 0,01 

KS Jagodje - Dobrava 68.617 93.220 1,36 

SKUPAJ 108.439 113.410 1,05 

 
Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve iz naslova javnofinančnih davčnih in nedavčnih 
prihodkov. Med terjatvami za davčne prihodke so evidentirane terjatve, katerih nadzornik je 
FURS, po vsebini pa so razčlenjene na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na 
promet nepremičnin ter drugi davki ter zamudne obresti od navedenih davkov. Terjatve se 
evidentirajo na podlagi poročila terjatev in obveznosti JFP, ki ga vsake tri mesece objavi Uprava 
za javna plačila. V tej skupini občina izkazuje tudi terjatve za občinske in turistične takse. 

 

- Neplačani odhodki na dan 31.12.2018 znašajo 3.654.445 EUR in predstavljajo izdatke, ki se bodo 
realizirali ob plačilu obveznosti, ki so prikazane med obveznostmi do virov sredstev. 

 
- V skupini Aktivnih časovnih razmejitev so na osnovi obvestila Ministrstva za finance evidentirani 

prihodki preteklega leta v višini 1.596 EUR. Ti prihodki se nanašajo na leto 2018, v proračun pa 
so bili nakazani januarja 2019. 

 

C.) ZALOGE 

Občina Izola na dan 31.12.2018 ni izkazovala zalog. 
 
 

D.) KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 6.144.288 EUR in zajema 
konte skupine 20 do 29. Glede na leto 2017 so se povečale za 5 %. 
 
- Kratkoročne obveznosti zajemajo konte skupine 21, 22, 23, 24 in 26 in znašajo skupaj 3.704.412 

EUR. 
 
V skupini kontov Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so zajete vse obveznosti Občine Izola do 
zaposlenih iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december 2018, ki so bile 
izplačane v januarju 2019. Na dan 31.12.2018 so znašale 155.737 EUR oz. za 7 % več kot 
predhodno leto. 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.975.977 EUR od tega je na dan 31.12.2018 
zapadlih 564.399 EUR (31.12.2017: 1.041.268 EUR). V primerjavi z letom 2017 so se obveznosti 
iz te skupine povečale za 63 %. Glavni razlog za povečanje kratkoročne obveznosti v letu 2018 
je prejeta sodba s strani Višjega sodišča v Mariboru glede gospodarskega spora s tožečo stranko 
R MERCURI, d. o. o. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo obveznosti iz naslova  prispevkov na plače, 
sejnine in avtorske honorarje in obveznost za plačilo Davka na dodano vrednost, ki zapade v 
plačilo januarja 2019. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2018, 
88.661 EUR. 
 
Stanje odprtih obveznosti na kontih skupine Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta zajemajo obveznosti ki se nanašajo na obveznosti za izplačila tekočih transferov 
javnim zavodom za financiranje programov javnih služb po sklenjenih pogodbah. Na dan 
31.12.2018 znašajo odprte ne zapadle obveznosti 474.879 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja zajemajo vse kratkoročne obveznosti iz naslova odplačila 
glavnic in obresti, ki na dan 31.12.2018 znašajo 9.158 EUR. Obveznosti so bile poravnane ob 
zapadlosti v letu 2019. 
 

- Neplačani prihodki v višini 2.351.977 EUR predstavljajo tekoče neplačane prihodke in so hkrati 
izkazani v terjatvah. 
 

- Pasivne časovne razmejitve znašajo 931 EUR in zajemajo vsa prejeta plačila za poplačilo odprtih 
terjatev iz naslova Javnofinančnih prihodkov. Plačila je občina prejela na napačen podračun, zato 
so to še nerealizirani prihodki. Občina je znesek v letu 2019 prenakazala na pravi podračun v 
skladu s Pravilnikom o evidentiranju javnofinančnih prihodkov. 

 
 

E.) LASTNI VIRI IN DOLGORO ČNE 
OBVEZNOSTI 

- Splošni sklad oblikujejo naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne 
finančne naložbe, dolgoročno dana posojila, naložbe v sredstva dana v upravljanje ter sredstva na 
računih, ki predstavljajo presežke prihodkov nad odhodki. Na dan 31.12.2018 je splošni sklad 
znašal 127.350.895 EUR. Glavni razlog zmanjšanja Splošnega sklada za 43 %, je v opravljenem 
prevrednotenju nepremičnin. 

 
- Na dan 31.12.2018 so namenska sredstva Rezervnega sklada znašala 239.519 EUR. V letu 2018 

se je rezervni sklad zmanjšal za 40 %. Porabljena sredstva so bila namenjena kritju stroškov za 
odpravo škode po neurju iz leta 2017. Povečanje rezervnega sklada, pa je posledica rednega 
oblikovanja rezervnega sklada, v skladu s sprejetim proračunom 2018 in prejetimi namenskimi 
sredstvi zavarovalnice. 

v EUR 

Stanje Rezervnega sklada na dan 1.1.2018  399.487 

+ Oblikovanje rezervnega sklada  79.365 

- Črpanje rezervnega sklada  239.333 

Stanje Rezervnega sklada stanje na dan 31.12.2018  239.519 
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- Dolgoročne finančne obveznosti v višini 10.354.314 EUR se nanašajo na višino neodplačane 

glavnice najetih kreditov Občine Izola in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 
2018 je občina odplačala glavnice dolgoročnih posojil v višini 1.003.901 EUR, hkrati pa je najela 
novi dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. 
 

- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2018 znašale 220.883 EUR in 
predstavljajo obveznosti do najemnikov neprofitnih stanovanj za lastno udeležbo. 

 
 

IZVEN BILAN ČNA EVIDENCA 

Na kontih izven bilančnih evidenc Občine Izola so evidentirane bančne garancije in menice 
(zavarovanja v skladu z določili Zakona o javnih naročilih), dodeljene stavbe pravice, viri za 
poročanje davčnemu organu o izplačanih denarnih socialnih pravicah, ki niso obdavčene po Zakonu 
o dohodnini in zakupnine po sklenjenih večletnih pogodbah. Vsota izven bilančnih postavk na dan 
31. 12. 2018 znaša 4.907.815 EUR. 
 
 

DRUGA RAZKRITJA 

1. Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država 
 

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS17/18), vse institucionalne enote sektorja država 
izračunavajo presežke, ki jih morajo porabljati v skladu s 5. členom ZFisP. 
 
Občina presežke proračuna preteklih let v skladu z 77. členom ZIPRS17/18 izračunava tako, da 
presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz 
naslova odplačila glavnic dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. 
 
V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS17/18 je bilo ugotovljeno, da po tej metodi izračuna občina 
nima presežkov v letu 2018. 
 
 
2. Vklju čevanje krajevnih skupnosti 
 
Sestavni del proračuna občine Izola so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v Občini Izola. 
Zahtevano obvezno vključevanje podatkov krajevnih skupnosti v proračun občine pomeni povečanje 
realiziranega proračuna za seštevek realizacij lastnih prihodkov in odhodkov vseh krajevnih 
skupnosti. 
 
Vsi prihodki krajevnih skupnosti so v letu 2018 znašali 114.209 EUR, od tega 59.590 EUR 
predstavlja prenesena proračunska sredstva Občine Izola, za financiranje rednega delovanja krajevnih 
skupnosti. 
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II.  POSLOVNO POROČILO  
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POSEBNI DEL PRORAČUNA 
  

1000 OBČINSKI SVET  

1002 Plačilo za opravljanje  funkcije članov OS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sejnine svetnikov so bile planirane v skladu s Pravilnika o plačilu za opravljanje funkcije članov 
Občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom 
občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave Občine Izola, št. 
29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), po katerem pripadajo svetnikom za prisotnost 
na sejah Občinskega sveta sejnine v višini 9,6% osnovne plače, ki jo prejema župan.  

Tako smo članom Občinskega sveta v letu 2018 izplačali 45.851,76 € sejnin, kar predstavlja 
69,47 % izvršitev.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1003 Sejnine članov odborov in komisij  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Občinski svet je v skladu z Odlokom o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles 
Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave občine Izola, št. 
10/11) imenoval delovna telesa. V skladu s Pravilnikom o plačilu za opravljanje funkcije članov 
Občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom 
občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave občine Izola, št. 
29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), pripada predsedniku delovnega telesa sejnina 
za prisotnost na posamezni seji delovnega telesa v višini 1,8% osnovne plače, ki jo prejema 
župan ter 1,4% osnovne plače župana, članu delovnega telesa.  

V letu 2018 smo za seje delovnih teles porabili 12.246,91 €, kar predstavlja 68,04 % izvršitev 
načrtovanega plana. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1507 Povračilo stroškov volitev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Finančni načrt je bil izvršen v 89 % planiranih sredstev, katera so bila porabljena za izvedbo in 
povračilo stroškov lokalnih volitev v letu 2018. Vsa sredstva, ki smo jih porabili so bila 
porabljena skladno z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Pravilnikom o plačilu za opravljanje funkcije članov 
občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom 
občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave, št. 29/2002, 
11/2004, 25/2005, 3/2007, 11/2009, 10/2011 in 22/12), Pravilnikom o določitvi meril in 
kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom 
in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu, sprejet s strani Državne 
volilne komisije dne 8.11.2018, ter prejetimi predračuni za opravljene storitve.  

Pripravil-a: Marja Ličen, tajnik Občinske volilne komisije 
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1510 Politična stranka SD  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki SD, nakazali 2.765,40 EUR zakonsko 
upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,57 % izvršitev letnega proračuna, kar 
pomeni, da smo sredstva črpali v skladu z načrtovano dinamiko. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1511 Politična stranka DESUS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki DeSUS, nakazali 2.547,60 EUR 
zakonsko upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,64 % izvršitev letnega 
proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1512 Politična stranka SDS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki SDS, nakazali 1.194,60 EUR 
zakonsko upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,61 % izvršitev letnega 
proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1513 Politična stranka SLS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki SLS, nakazali 534,60 EUR zakonsko 
upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,38 % izvršitev letnega proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1514 Politična stranka IJN  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki IJN, nakazali 1.904,10 EUR zakonsko 
upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 84,59 % izvršitev letnega proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1515 Politična stranka Oljka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki Oljka, nakazali 917,40 EUR zakonsko 
upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,65% izvršitev letnega proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
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1516 Politična stranka SMC  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki SMC, nakazali 3.111,90 EUR 
zakonsko upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,66 % izvršitev letnega 
proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1517 Politična stranka NSI  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Izola, smo v letu 2018, politični stranki NSI, nakazali 590,70 EUR zakonsko 
upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 91,58 % izvršitev letnega proračuna. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1601 Klub občinskih svetnikov SD  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1601 je bila  namenjena delovanju Kluba svetnikov SD.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija na predmetni postavki 93,73 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1604 Klub svetnikov SDS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1604 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov SDS.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija na predmetni postavki 84,59 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1606 Klub obč. svetnikov IJN  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1606 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov IJN.  
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V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija na predmetni postavki 87,21 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1607 Klub občinskih svetnikov DeSUS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1607 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov DeSUS.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija na predmetni postavki 74,01 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1609 Klub občinskih svetnikov INS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1609 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov INS.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002 z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena v znesku 1.145,48 EUR, kar predstavlja 
99,43% izvršitev.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 

1614 Klub obč. svetnikov  Izolani  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1614 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov Izolani.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002 z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  
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V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena v znesku 1.127,60 EUR, kar predstavlja 
97,88 % izvršitev. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1618 Klub obč. svetnikov Oljka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1618 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov Oljka.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99). V letu 
2018 je bila realizacija 70,88 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1620 Klub svetnikov liste Združeni za Izolo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1620 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov liste Združeni za Izolo.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija 98,95 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

1622 Klub občinskih svetnikov SMC  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1622 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov SMC.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).  

V letu 2018 je bila realizacija 57,58 %.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
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1623 Klub občinskih svetnikov Nova lista  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka 1623 je bila namenjena delovanju Kluba svetnikov Nove liste.  

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19. 12. 2002, pripada klubom svetnikov 
za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. 
Sredstva se lahko porabijo v namene iz 7. člena Pravilnika o sredstvih za delo klubov in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99). 

 V letu 2018 na postavki ni bilo realizacije.   

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

 

2000 ŽUPAN  

1301 Župan - poklicna funkcija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Po ugotovitvenem sklepu o določitvi plače župana, opravlja župan Občine Izola svojo funkcijo 
poklicno  in je uvrščen v 53. plačni razred. Upoštevajoč Zakona o ukrepih na  področju plač in 
drugih stroškov dela  za leto 2018 ter drugih ukrepov v javnem sektorju ( ZUPPJS17), je bila v 
letu 2018 realizacija izplačil poklicne funkcije v višini 55.328,78 EUR kar predstavlja 98% 
vrednost planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Tanja Ratoša Cergol 

1302 Podžupani - poklicna funkcija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Po sklepu o imenovanju z dne 27.11.2014 je opravljal podžupan Občine Izola svojo funkcijo 
poklicno. Funkcija mu je z izvolitvijo za poslanca v Državni zbor dne 22.6.2018 prenehala. 
Upoštevajoč še veljavna določila Zakona o ukrepih na  področju plač in drugih stroškov dela   ter 
drugih ukrepov v javnem sektorju ( ZUPPJS17), je bila v letu 2018 realizacija izplačil poklicne 
funkcije podžupana v višini 15.401,24 EUR. 

Obrazložitev pripravila: Tanja Ratoša Cergol 

1304 Podžupani - nepoklicna funkcija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana so nepoklicni podžupani upravičeni do plačila za 
opravljanje funkcije. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ v 
višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo. Na podlagi sklepa so nepoklicni podžupani uvrščeni v 38. plačni 
razred. Iz tega naslova je bilo porabljeno v letu 2018 30.057,75 EUR, kar predstavlja 100% 
planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Služba za računovodstvo in finance 
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1402 Protokol  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 je bilo za stroške protokola Občine Izola porabljenih 33.106,09 EUR, kar predstavlja 
77,3 % načrtovanih sredstev za letu 2018. Stroški področja protokola zajemajo porabo sredstev 
iz naslova organizacije sprejemov. Tu so zajeti stroški, ki nastajajo ob aktivnostih na področju 
povezovanj, protokolarnih obiskov ter drugih stikov, ki jih ima občinska uprava. Sredstva so bila 
porabljena za protokolarna darila, za cvetličarske storitve, za pogostitve ob protokolarnih 
dogodkih, komemoracije, sprejem prvošolčkov, sprejem odličnjakov devetošolcev, sprejeme 
športnikov, izbor Županovega vina, izvedbo dogodka Oljka županov ipd. Dejanska poraba je bila 
sicer višja od izvršitev, kar pomeni, da bodo zapadle obveznosti bremenile proračun za leto 
2019.  

Obrazložitev pripravila: Polonca Skendžič 

1404 Občinska in ostala praznovanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za občinska in ostala praznovanja je bilo v letu 2018 porabljenih 13.806,82 EUR, kar predstavlja 
58,75 % načrtovanih sredstev. V prvem polletju so bile izpeljane proslave ob slovenskem 
kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in dnevu državnosti. V drugem polletju pa še 
za izvedbo proslav ob občinskem prazniku ter dnevu samostojnosti in enotnosti. Dejanska poraba 
je bila sicer višja od izvršitev, saj smo izpeljali vsa načrtovana praznovanja, kar pomeni, da bodo 
preostale zapadle obveznosti, predvsem strošek proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki 
je 26. decembra, bremenile proračun za leto 2019. 

Obrazložitev pripravila: Polonca Skendžič 

1405 Mednarodno sodelovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za aktivnosti mednarodnega sodelovanja Občine Izola z mesti po Evropi je bilo v letu 2018 
porabljenih 2.614,50 EUR, kar predstavlja 57,56 % izvršitev glede na planirana sredstva. 
Sredstva so bila v večini porabljena za poglobljeno sodelovanje s pobrateno občino Tolentino 
(Italija), predvsem na  kulturnem in gospodarskem področju. Občina Izola je v letu 2018 sprejela 
tudi številne potencialne investitorje iz tujine, ki so izkazali interes širiti svoje dejavnosti v 
našem mestu, občinska delegacija pa si je v Švici ogledala en obrat, za katerega obstaja velik 
interes se razvijati tudi v Izoli. 

Obrazložitev pripravila: Polonca Skendžič 

1406 Komuniciranje z javnostjo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za komuniciranje z javnostjo je bilo v letu 2018 porabljenih 39.177,35 EUR, kar predstavlja 77,6 
% načrtovanih sredstev. Proračunska postavka je pokrivala stroške izdelave in tiskanja 
občinskega glasila Bobnič - La Crida, urejanja spletne strani in najema dostopa do medijev (RTV 
naročnina, Press Clipping). Občinsko glasilo Bobnič – La Crida je v letu 2018 izšlo šestkrat in je 
bilo razdeljeno v vsa izolska gospodinjstva. Dejanska poraba je bila sicer višja od izvršitev, 
predvsem zaradi stroškov decembrske številke Bobniča, kar pomeni, da bodo zapadle obveznosti 
bremenile proračun za leto 2019. 

Obrazložitev pripravila: Polonca Skendžič 
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1411 Reprezentanca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 je bilo za stroške reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in 
nadzornega odbora porabljenih 1.970,82 EUR, kar predstavlja 77,29 % načrtovanih sredstev za 
leto 2018. Dejanska poraba je bila sicer višja od izvršitev, kar pomeni, da bodo zapadle 
obveznosti bremenile proračun za leto 2019. 

Obrazložitev pripravila: Polonca Skendžič 

1503 Skupnost občin Slovenije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Občina Izola je članica Skupnosti občin Slovenije, največjega reprezentativnega združenja 
lokalnih skupnosti v Sloveniji. V okviru postavke so predvidena sredstva za letno članarino v 
navedeni instituciji.  

Izvršitev na predmetni postavki je bila v višini 2.401,36 EUR oziroma 80,05%. 

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič 

2104 Izobraževanje občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za izobraževanje občinske uprave je bilo v letu 2018 porabljenih 25.215 EUR, kar predstavlja 86 
% načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2018.  

Poleg individualnih izobraževanj je bila  izvedena delavnica za vodje: Vodenje sebe – krepitev 
osebne odgovornosti in individualni coaching za vodje po delavnici, na katerem so predstavili 
individualni načrt, zastavljene in že uresničene cilje. 20 zaposlenih se je udeležilo posvetov na 
temo spremenjene gradbene in prostorske zakonodaje, 6 oseb se je udeležilo izobraževanja s 
področja nomotehnike, več oseb se je udeležilo seminarjev s področja nepremičnin in prostora, s 
področja lokalnih volitev, obračuna plač, občinskih cest in trajnostne mobilnosti, spodbujanja 
razvoja turizma,  6 oseb je opravilo usposabljanje za imenovanje v naziv. 2 osebi sta opravili 
preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, 3 osebe so se seznanile z 
elektronskim arhiviranjem računovodsko-davčne dokumentacije in novim zakonom o varovanju 
osebnih podatkov (GDPR). 

1 oseba se je usposobila in opravila preizkus znanja za občinskega redarja, več oseb v 
Občinskem inšpektoratu in redarstvu je zaključilo nadaljevalni tečaj iz angleškega jezika, 2 
občinska redarja sta se usposobila za delo z defibrilatorjem, 

Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za dodatna izobraževanja v obliki strokovne 
literature, dostopa do spletnih virov informacij (Prekrškovni portal, portal DDV asistenca, 
Uradni list - info tok, Ius Info, Bisnode, ipd.) ter za dnevno časopisje.  

Obrazložitev pripravila: Martina Miklavčič Šumanski 

7901 Varnost in zdravje pri delu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu s 36. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/2011) 
mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede zaposlenih javnih uslužbencev, ki ustrezajo 
tveganjem za varnost in zdravje pri delu. V skladu s sistemizacijo delovnih mest in oceno 
tveganja na posameznih delovnih mestih v občinski upravi se obdobni zdravstveni pregledi pri 
večjem delu zaposlenih opravljajo vsakih pet let. 
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Na predmetni postavki smo za leto 2018 imeli planirana sredstva predvsem za obdobne 
zdravstvene preglede ter v manjšem delu za izredne zdravstvene preglede (za novo zaposlene in 
v primeru nadomestnih zaposlitev za določen čas). 

V letu 2018 smo za navedene namene porabili 5.247,01 EUR od planiranih 7.500,00 EUR 
oziroma 69,96 % načrtovanih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič 

7902 Varstvo pri delu in požarna varnost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu s pogodbo z zunanjim strokovnim sodelavcem za opravljanje storitev iz varstva pri 
delu in požarne varnosti iz podjetja SIUS d. o. o., smo za navedeno storitev v lanskem letu 
porabili 2.849 evrov oz. 91 % načrtovanih sredstev.  

Izvedena so bila usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti, usklajena je bila ocene 
tveganja, v drugi polovici lanskega leta so bili nameščeni ročni javljalniki požara, še dva dodatna 
sta bila nameščena na Sončnem nabrežju 8 – na podlagi izvedene vaje evakuacije, ki je bila 
namenjena preverjanju slišnosti sirene ročnih javljalnikov požara. Ob tej priložnosti so bili vsi 
sodelujoči še enkrat seznanjeni z uporabo in vrsto gasilnih aparatov ter njihovimi lokacijami. 
Prav tako je zunanji sodelavec opravil pregled prenovljenih pritličnih prostorov občinske stavbe 
na Postojnski ulici 3. 

Obrazložitev pripravila: Martina Miklavčič Šumanski 

7903 Promocija zdravja na delovnem mestu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za izvajanje Načrta promocije zdravja pri delu smo porabili 577 evrov oz. 89 % načrtovanih 
sredstev. 

Leta 2016 smo pripravili načrt izvedbe promocije zdravja. S fazo priprave načrta smo zaključili, 
ko je bila sprejeta revizija Ocene tveganja z izjavo o varnosti. Sledila je anketa o zadovoljstvu s 
pogoji varnega in zdravega dela na delovnem mestu, na podlagi katere je bil pripravljen povzetek 
predlogov zaposlenih in ukrepov. Pridobili smo tudi analizo zdravstvenih težav zaposlenih iz 
obdobnih pregledov od leta 2010 do 2016, ki so jo pripravili na medicini dela ZD Izola ter na 
podlagi tega pripravili prednostne naloge za v prihodnje. S tem smo zaključili fazo načrtovanja 
načrta promocije zdravja.  

Po načrtovanju smo začeli smo tudi s konkretnimi aktivnostmi na tem področju in sicer  je 
delodajalec omogočal vsak mesec sedeče masaže med delovnim časom in enkrat mesečno sadno 
malico. Organizirajo se tudi drugi dogodki, kot so delavnice v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Izola, krvodajalske akcije, akcije zbiranja oblačil, novoletno druženje, ipd... zaposleni so 
dnevno obveščeni o vseh novostih preko internega portala. 

    Obrazložitev pripravila:  Martina Miklavčič Šumanski 
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2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE  

7102 Financiranje gasilske brigade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena tekočim in investicijskim stroškom javne gasilske službe, ki jo opravlja 
Javni zavod Gasilska brigada Koper. Skladno z Finančnim planom je bilo porabljenih 
349.945,78 evrov, kar predstavlja 92,43%, sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7103 Objekti zaščite in reševanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila predvidena za izgradnjo garaže za potrebe PGD Korte. V letošnjem 
letu je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena. 
Sredstva so bila porabljena v višini 6.588,00 evrov oziroma 13.59%, za izdelavo načrtov in 
druge projektne dokumentacije. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7104 Financiranje gasilskih društev - PGD Korte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena tekočim in investicijskim stroškom PGD Korte. Skladno s Finančnim 
planom  je bilo porabljenih 49.879,30 evrov, kar predstavlja 99,95%, sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7105 Financiranje gasilskih društev - PGD Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena tekočim in investicijskim stroškom PGD Izola. Skladno s Finančnim 
planom  je bilo porabljenih 86.798,67 evrov, kar predstavlja 97,93%, sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7106 Financiranje gasilskih društev - Gasilska Zveza Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena tekočim stroškom GZ Izola. Skladno s Finančnim planom  je bilo 
porabljenih 6.105,63 evrov, kar predstavlja 91,98%, sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7201 Opremljanje pripadnikov CZ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena opremljanju posamezne enote Civilne zaščite z manjkajočo opremo. V 
letošnjem letu je bilo porabljeno 136,09 evrov, kar predstavlja 9,72% predvidenih sredstev. 

Nižja poraba sredstev od predvidene temelji predvsem na tem, ker letos nismo opremljali enot 
CZ. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 
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7202 Usposabljanje enot CZ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena predvsem rednim usposabljanjem prostovoljnih struktur CZ. V letošnjem 
letu, nismo porabili sredstev iz te postavke. Nekatera usposabljanja katerih so se udeležili 
pripadniki enot CZ so bila financirana s strani Uprave Republike Slovenija za zaščito in 
reševanje. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7203 Dejavnost zaščite in reševanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena strokovnim storitvam in svetovanju na področju zaščite in reševanja, 
delno pa tudi za transfere neprofitnim organizacijam, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja po 
pogodbi. V letošnjem letu je bilo porabljeno 20.738,35 evrov, kar znaša 85,18% sredstev na 
postavki. Poraba sredstev je nekoliko nižja od predvidene, zaradi manjše porabe načrtovanih 
sredstev nekaterih enot CZ. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

7204 Oprema za zaščito in reševanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena opremljanju za splošne potrebe ZIR. Na omenjeni postavki letos nismo 
porabili sredstev, ker nismo nabavljali oziroma opremljali enote ZIR. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

 

3000 NADZORNI ODBOR  

1101 STROŠKI NADZORNEGA ODBORA  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 1. odstavka 9. člena pravilnika, se članom Nadzornega odbora, nagrada za delo v 
nadzornem odboru izplača, v obliki sejnine, za udeležbo na seji. V letu 2018 se je Nadzorni 
odbor sestal na 8. rednih sejah.  

V skladu z 2. in 3. odstavkom 9. člena Pravilnika pripada članom delovne skupine, ki jo je 
Nadzorni odbor imenoval za opravljanje posameznega nadzora pri uporabniku proračunskih 
sredstev, za zaključno poročilo posredovano v pisni obliki, tudi nagrada.  

V letu 2018 so bile članom delovnih skupin izplačane nagrade za štiri zaključene nadzore, in 
sicer: Nadzor nad zaračunavanjem takse ob nakupu zdravil v Obalnih lekarnah Koper v času 
dežurstva, Nadzor nad nepremičninskim poslom "varovana stanovanja Livade" in spremembo 
normativa za število parkirnih prostorov na stanovanjsko enoto, Nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem Občine Izola vezano na pristaniško dejavnost, ki jo izvaja Javno podjetje 
Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, Izola, Nadzor nad poslovanjem Centra za kulturo 
šport in prireditve Izola na področju investicijskega vzdrževanja in investicij. 

Tako je v letu 2018 Nadzorni odbor realiziral 97,64 % planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 
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4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE 
ZADEVE 
  

2101 Stroški dela  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za: 

   osnovne plače in pripadajoče dodatke  

   izplačilo regresa za letni dopust 

   povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela  

   jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine 

   delovna uspešnost iz povečanega obsega dela, nadurno delo 

   odvajanje zakonsko predpisanih prispevkov delodajalca 

 

Za leto 2018 sicer vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega 
dogovora, vendar so v letu 2018 veljala nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je bilo potrebno 
upoštevati, prav tako je potrebno pri urejanju pravic javnih uslužbencev upoštevati veljavne 
predpise in kolektivne pogodbe. Zakonsko veljavni ukrepi na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za leto 2018 so bili naslednji:   

- višina plačne lestvice, ki  stopila v veljavo  s 1. septembrom 2016 je tudi v letu 2018 ostala 
nespremenjena. 

- v skladu s predpisi so bila izvedena napredovanja za uslužbence, ki so izpolnjevali pogoje.  
Pravico do višje osnovne plače pa so zaposleni pridobili z decembrom 2018, 

- vrednost premij Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se je 
upoštevala na podlagi veljavne zakonodaje; 

- javnim uslužbencem in funkcionarjem do konca leta 2018 ni pripadal del plače za redno 
delovno uspešnost; 

- višina sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela znaša največ 20% 
osnovne plače javnega uslužbenca; 

- Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca 
leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, se je zaposlenim skladno s 131. členom ZDR-1 izplačal regres 
za letni dopust v višini minimalne plače. 

Proračunski uporabniki smo sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 
ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence   načrtovali 
upoštevajoč števila upravičencev in višine povračil na  podlagi sprejete zakonodaje. 

 

Na podlagi navedenega so znašala izplačila plač zaposlenim v višini 1.871.379,14 EUR, 
realizacija je torej dosegla 99 % vrednosti planiranih sredstev za leto 2018. 

 

Na dan 31.12.2018 je zaposlenih v Občinski upravi skupaj 67 javnih uslužbencev, 62 javnih 
uslužbencev za nedoločen čas, 2 funkcionarja – poklicni župan in  župan, ki mu je z izvolitvijo 
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novega župana potekla funkcija ter ima pravico do nadomestila plače za največ tri  mesece, ena 
javna uslužbenka zaposlena za določen čas v kabinetu župana vezana na njegovo zaupanje (na 
podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih uslužbencih),  2 javne uslužbenke za določen čas za 
nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbenk. 

   

Podlage za določanje stroškov dela oz. plač zaposlenih v občinski upravi so: 

a) Zakonodaja in pomembnejši podzakonski predpisi: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO in 76/16, 30/18); 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF); 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 
27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 
75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14,6/15,57/15 in 98/15, 15/16, 84/16, 15/17, 68/17, 4/18 in 
30/18); 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15 in 82/15, 23/17 - ZDOdv , 67/17 in 84/18); 

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne  

uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 
138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 
73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 
14/14, 28/14, 43/14, 76/14,91/14,36/15, 57/15, 4/16, 44/16  58/16, 84/16.8/17,40/17 in 41/17); 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16  70/16, 14/17 in 68/17); 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 
in 113/09); 

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 85/10); 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju  (ZUUPJS17)(Uradni list RS, št. 88/16); 

- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 
številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16); 

- Zakon o minimalni plači (ZMinP) (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) in znesek minimalne 
plače (Uradni list RS, št 92/15); 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 
37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 
115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 
89/10, 40/12, 46/13,95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17); 
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- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2017 (Ur.l.RS 88/16); 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 33/17, 59/17 in  71/17); 

-           Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H in  83/18); 

         

 

b) Predpisi občinskega sveta in župana: 

- Statut občine Izola in odloki občinskega sveta ter 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi  št. 100-
28/07 z dne 18.8.2011, s spremembami z 
21.09.2011,11.01.2012,06.07.2012,29.03.2013,13.06.2013,09.07.2014,03.06.15,15.07.15,26.10.
15, 29.12.15, 07.03.2016, 22.07.2016, 19.10.2016,14.6.2017,28.9.2017,18.12.2017,21.12.2017 
in 15.2.2018.                

Obrazložitev pripravila: Tanja Ratoša Cergol 

2102 Stroški materiala in storitev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, pomeni strošek tiskanja univerzalnih plačilnih 
nalogov in opominov. Na postavki so zajeti tudi stroški poštnih in kurirskih storitev za celotno 
občinsko upravo in organe občine ter strošek oglaševalskih storitev, storitev objav (razpis za 
občinska priznanja in nagrade) in digitalizacije vhodne pošte ter plačilo dela preko študentskega 
servisa. Za navedeni material in storitve smo v letu 2018 porabili 47.624,76 EUR, kar predstavlja 
73,35% realizacijo.  

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2103 Vzdrževanje upravnih objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in 
občinska uprava, v konkretnem primeru gre za objekte na Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 
in 5, Kristanovem trgu 1 ter arhiv financ v Gasilski ulici ter skladišče v Kumarjevi ulici. Tako 
smo v letu 2018 za vzdrževanje upravnih objektov realiziral 73,67 % planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2105 Službena potovanja občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz naslova izdatkov za službena potovanja doma in v tujini, ki zajemajo stroške za dnevnice, 
parkirnine, cestnine ter hotelske in restavracijske storitve je bilo v letu 2018 porabljenih 2.745,39 
EUR kar predstavlja 56% od načrtovanih sredstev . 

Obrazložitev pripravila: Tanja Ratoša Cergol 
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2106 Varnost in zdravje pri delu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki ni bilo izvršitev, ker se je v letu 2018 poraba evidentirala na ločenih postavkah za 
varnost in ločeno za zdravje pri delu. 

Obrazložitev pripravil/a: Martina Miklavčič Šumanski 

2107 Oprema občinske uprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so namenjena nabavi ter tekočemu vzdrževanju in servisiranju pisarniškega 
pohištva, naprav za hlajenje, tiskanje in razmnoževanje ter varovanje. S postavke se financirajo 
še obvezni  preventivni pregledi in testi opreme namenjeni protipožarnemu varovanju. Pretežni 
del stroškov je predstavljala nabava klančin za dostope invalidov do volišč ter oprema 
prenovljenih prostorov na Postojnski 3. 

Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec. 

2108 Stroški službenih vozil  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za stroške službenih vozil in njihovo vzdrževanje in popravila smo porabili 93% predvidenih 
sredstev, ker je nekaj računov zapadlo v letu 2019. 

Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž 

2109 Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in 
občinska uprava, v konkretnem primeru gre za objekte na Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 
in 5, Kristanovem trgu 1 ter arhiv financ v Gasilski ulici ter skladišče v Kumarjevi ulici in 
seveda za objekt velike kulturne dediščine na naslovu Verdijeva ulica 1. 

Sredstva so bila realizirana v višini 89,68 %. 

 

Objekt Postojnska 3: 

S predmetne postavke smo črpali sredstva za ureditev sprejemne pisarne ter ureditev sanitarij 
upravne stavbe na Postojnski ulici 3. Občina Izola je 12. oktobra lani pričela z vzdrževalnimi deli 
v pritličju upravne stavbe na Postojnski ulici 3 s ciljem, da se v celoti prenovijo sanitarije 
vključno z vejami kanalizacije, da se uredi vhod za gibalno ovirane osebe ter sprejemna pisarna 
v prostorih, v katerih je bil do pričetka vzdrževalnih del priročni arhiv. Po prenovi so prostori 
pritličja bolj odprti, svetli in prijaznejši uporabnikom, torej občanom.  

Pri prenovi so se zaključni tlak, keramika in laminat, vključno z nizkostensko oblogo komplet 
odstranil. Postavljena je bila nove keramika, na vhodu pa vgradni lamelni predpražnik. 
Prepleskana so bila vsa notranja vrata v pritličju in okna, manjši poseg je bil tudi na glavnih 
vhodnih vratih, ki jih je bilo treba spodrezati. Prav tako je bila prepleskana ograja ob notranjem 
stopnišču, od pritličja do prvega nadstropja. Da bi prostor deloval bolj odprt in dostopen so se 
razširila vhodna vrata v nov prostor sprejeme pisarne, del stene pa je bil porušen in vanj je bilo 
umeščeno veliko stekleno okno od tal do stropa.Zamenjana so bila svetila z led svetili, vsa 
stikala in vtičnice. Prav tako so bili obstoječi radiatorji zamenjani z novimi, ki so učinkovitejši in 
varčnejši, v sprejemni pisarni pa se je ohranil obstoječi radiator, dodatno je bila nameščena 
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klima.Največji poseg  je bil izveden v sanitarijah, ki so bile prenovljene v celoti, vključno z 
vejami kanalizacije in pred vhodom v stavbo na Postojnski ulici 3, kjer je bila urejena 
obojestranska klančina – asfaltna vhodna rampa za dostop gibalno oviranim osebam z dvema 
stebričkoma in verigo, ki so bili nameščeni zaradi varnosti.Po zaključenih delih je bilo izvedeno 
pleskanje vseh prostorov, ki so bili predmet vzdrževalni del, nameščena je bila nova oprema v 
sprejemni pisarni, na hodniku pod stopnicami, v straniščih, v prostoru pred sanitarijami, kjer ima 
svoj kotiček čistilka, deloma je bil prenovljen tudi prostor v katerem se nahaja peč za ogrevanje.  

Nameščeni so bili tudi okrasni panoji od tal do stropa s fotografijami z motivi Izole, ki dajo 
prostoru poseben pečat. 

 

Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1: 

Občina Izola namerava zgradbo na Verdijevi ulici 1, ki se je v preteklih letih uporabljala kot 
pisarne občinske uprave, prenoviti tako, da se v pritličje umestijo prostori za potrebe izvajanja 
kulturnega programa oziroma večnamenska dejavnost. V prvem nadstropju pa bi se uredili 
protokolarni prostori Občine Izola. Objekt je spomeniško zaščiten, pomeni, da je spomenik 
javnega pomena in se ga kot takega tudi prvič raziskuje. Na podlagi navedenega so tudi 
procedure pridobivanja soglasij in izpolnjevanja pogojev za pridobitve le -teh daljši ter strožji.  

V letu 2018 smo izvedli dela v višini 41.827,20 EUR, in sicer za arheološke raziskave v 
vrednosti 23.180,00 EUR in za dokončanje sondiranja v pritličju objekta v vrednosti 18.647,20 
EUR. Tu moram poudariti, da 85% navedenega zneska, dobimo povrnjenega v 2019 v sklopu 
čezmejnega projekta Mala barka 2. 

 

Arhiv Gasilska ul.: 

V letu 2018 smo za predmetni objekt izdelali načrt za PGD, saj smo želeli z ureditvijo prizidka v 
Gasilski ulici (prizidek je del objekta Ljubljanske 7) pridobiti neto 45 m2 uporabne površine za 
namen investicijskega arhiva in obenem urediti sedanje degradirano ter zapuščeno območje. V 
postopku pridobivanja GD nam solastniki predmetnega objekta niso podali soglasja k posegu, 
zato smo vlogo do ustreznega dogovora umaknili. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2113 Pisarniški material  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki so zajeti tekoči stroški za nakup pisarniškega materiala za nemoteno delovanje 
občinske uprave in organov občine. Postavka je bila realizirana v višini 76,87 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

2114 Telekomunikacije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške telekomunikacij, ki zajemajo fiksno in mobilno 
telefonijo vključno z aparati in ostalo potrebno opremo. Zajeti so tudi dostopi do interneta za 
potrebe občinske uprave in občinskih svetnikov, dostop do interneta za omrežje Wi-Free ter 
povezave za prenose sej občinskega sveta. Višina stroškov je bili v mejah načrtovanih sredstev.         

Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec. 
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2115 Obratovanje upravnih objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka vključuje tekoče stroške, ki nastanejo v zvezi z delovanjem tako občinske uprave kot 
organov občine, in sicer stroški: čiščenja, varovanja zgradb, stroški energije, ogrevanja, vode, 
komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in zavarovanja upravnih stavb. Za 
obratovanje upravnih objektov je bilo v letu 2018 realiziranih 73,47 % planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2116 Informacijski sistem  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka zajema stroške nabave, vzdrževanja in popravil računalniške in komunikacijske opreme 
ter nabavo in pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme (finančno poslovanje, 
redarske službe, stroške licenc operacijskega sistema Microsoft) . Zajeti so še stroški najemnin 
za strežniško infrastrukturo, delovne postaje, tiskalnike, prostorski informacijski sistema, varne 
elektronske hrambe in druge opreme, ki predstavlja pretežni delež postavke.  Višina stroškov je 
bili v mejah načrtovanih sredstev. 

Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec. 

2117 Prevajalske storitve  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka vključuje strošek prevoda gradiv v italijanski jezik v primeru prevelikega obsega le-
tega oz. odsotnosti prevajalke zaposlene v občinski upravi. 

Na predmetni postavki je bila realizacija 4,21%. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2118 Strokovne podlage za finančno poslovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so porabljena za pridobitev strokovnih mnenj na področju davčnega poslovanja in 
proračunskega poslovanja v posebnih primerih. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

2120 Spletna stran  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in razvoj občinske spletne strani ter interne 
intranetne strani. Vključeni so tudi stroški gostovanja spletne strani. V letu 2018 ni bilo 
opravljen večjih posodobitev in širitev, zato so bili stroški nekoliko nižji od načrtovanih.  

Obrazložitev pripravil/a:  Alen Grbec. 

2121 Uradne objave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018, smo na predmetni postavki načrtovali sredstva za morebitno dodelavo celostne 
podobe uradnih objav ter programsko nadgradnjo (iskalnikov, pregledovalnikov, ipd..). Na 
predmetni postavki ni bilo realizacije. 
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Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

2122 Subvencioniranje provizije pri plačilu položnic občanom  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 se občina ni odločila za odprtje mestne blagajne, zato na postavki ni bilo izvršitev. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

2123 Pravne in notarske storitve za finančno poslovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 občina ni naročala pravnih in notarskih storitev za finančno področje. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

2124 Izvajanje GDPR  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu s pogodbo o svetovalnih storitvah z izvajalcem Intelektum - Zavodom za 
izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor, smo za storitev  varstva osebnih podatkov v 
lanskem letu porabili 2.342 evrov oz. 67 % načrtovanih sredstev. Pogodba med Občino in 
zavodom je bila sklenjena 13. 7. 2018, nekaj sredstev načrtovanih za plačilo storitev v 2018 je 
zapadlo v plačilo v letu 2019. 

 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo analize stanja skladnosti poslovanja naročnika in 
njegovih evidenc na področju varstva osebnih podatkov, pripravo in prilagoditev potrebnih 
internih aktov, izjav/privolitev, korigiranje pogodb z zunanjimi izvajalci, pripravo in prilagoditev 
vlog, osebnih privolitev za obdelavo ter uskladitev dokumentacije in poslovanja naročnika z 
Uredbo GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov. 

     Obrazložitev pripravil/a: Martina Miklavčič Šumanski 

2201 Sodni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Pod to postavko je okviren plan stroškov, ki jih celotna občinska uprava predvideva za 
opravljanje raznih odvetniških storitev (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred 
sodnimi in upravnimi organi,…), kakor tudi stroški za sodne izvedence, sodne izvršitelje, stroške 
sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav ipd.  

Izvršitev na proračunski postavki je v letu 2018 znašala 132.005,16 EUR od planiranih 
175.157,00 EUR oziroma 75,36 %. Za manjšo porabo od planirane je razlog zamika plačila 
določenih storitev v leto 2019, nekateri postopki pa so bili zaključeni v korist občine, zato je 
odpadlo plačilo sodnih stroškov ter sodnih izvedencev. 

Obrazložitev pripravil/a: Karmen Pavlič 

2401 Premije za dodatno pokojninsko zav.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS št. 80/17 
objavil Sklep o  uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne 
uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z obračunom in 
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plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 
2018. V letu 2018 je bilo iz tega naslova zajeti stroški v skupni višini 23.805,54 EUR 

Obrazložitev pripravil/a: Tanja Ratoša Cergol 

4309 Stroški izvajanja Lokalnega Energetskega Koncepta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka je predvidevala sredstva za izvajanje aktivnosti opredeljenih v Lokalnem 
energetskem konceptu občine Izola in izvajanje Tehnične pomoči ELENA. Sredstva na postavki 
so bila porabljena za pripravo letnega poročila o izvajanju LEK, izvajanje energetskega 
knjigovodstva in upravljanja z energijo, tri terenske oglede stavb ter za kritje stroškov izvajanja 
Tehnične pomoči ELENA v skladu z določenim deležem za delitev stroškov med sodelujočimi 
občinami. 

Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin 

6101 Odplačila obresti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki so predvidena plačila obresti dolgoročnih 
posojil, ki so bile tudi redno plačane. Stroški obresti so v letu 2018 znašali  149.541,14 EUR. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

6102 Proračunska rezerva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Oblikovanje načrtovane obvezne rezerve je bilo zagotovljeno v višini 9.000 EUR. Poleg tega se 
je rezerva povečala za prejete odškodnine zavarovalnice na podlagi zahtevkov ob poplavah in 
ujmah. Iz rezerv se je črpalo za odpravo posledic poplav in ujm. Na dan 31.12.2018 je višina 
sredstev v proračunski rezervi tako znašala 239.518,99 EUR. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

6105 Stroški plačilnega prometa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na proračunski postavki so porabljena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in 
sicer stroškov vodenja podračuna Občine Izola ter stroškov razporejanja javno finančnih 
prihodkov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo bančnih storitev ( stroški provizij 
kartic, stroški provizij za polog gotovine, stroški odobritve posojila …).  

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

6106 Splošna proračunska rezervacija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

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

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 
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6108 Odplačila drugih obresti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Odplačila drugih obresti se nanašajo predvsem na plačila obresti, ki nastanejo zaradi zamud pri 
plačilu računov. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 

 

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 

1501 Italijanska samoupravna narodna skupnost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z ustavno zagotovljenimi pravicami ter z Zakonom o samoupravnih narodnih 
skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C) smo v proračunskem letu 2018 
zagotavljali sredstva  za sofinanciranje delovanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti 
Izola, in sicer za: 

- za delovanje strokovne službe - stroški dela za pet redno zaposlenih delavcev (plače, 
prispevki delodajalcev, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na in iz dela, 
jubilejne nagrade, …);  

- za delovanje sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti in njegovih organov; 

- za stroške službenih poti članov sveta, njegovih organov in zaposlenih v strokovni službi; 

- za materialne stroške poslovanja (pisarniški material, stroški telekomunikacij, stroški 
vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški založniških in tiskarskih storitev…); 

- stroške stikov z matičnim narodom (predstavitev raznih skupin in društev v Italiji, 
predstavitev raznih italijanskih skupin in društev v Sloveniji, strokovna srečanja, prireditve, 
publikacije…); 

- sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in sredstva za sofinanciranje športnih 
dejavnosti. 

 

Načrtovani odhodki za delovanje Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola so bili v 
celoti realizirani v načrtovanem ter pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih 
zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

1509 Italijanska samoupravna narodna skupnost - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in program opremljanja  v 
lasti in uporabi Italijanske samoupravne narodne skupnosti na Manziolijevem trgu v Izoli. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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4203 Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Stanovanjski zakon občinam nalaga obveznost subvencioniranja najemnine najemnikom, ki 
plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije. Natančnejši pogoji, 
kriteriji in postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije tržne najemnine in opisan v Uredbi 
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Obseg sredstev je odvisen od števila upravičencev in 
višine subvencij, ki se plačujejo na osnovi odločb CSD o oprostitvi plačila najemnine. 
Realizacija na postavki je višja od načrtovane.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

4204 Subvencije neprofitnih stanarin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Občine so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjskih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
dolžne najemnikom, ki ne dosegajo določenega dohodkovnega cenzusa subvencionirati 
neprofitno najemnino, in sicer največ do 80 %. Obseg sredstev je odvisen od števila 
upravičencev in višine subvencij, ki se plačujejo na osnovi odločb centra za socialno delo o 
oprostitvi plačila najemnine. Realizacija na postavki je nižja od načrtovane.   

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5000 Vpis stavb v KST in ZK  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so bili planirani stroški za postopke evidentiranja nepremičnin, izdelavo 
elaboratov za vpis stvarnega premoženja v kataster stavb, izpeljavo parcelacij za komplekse šol 
in športnorekreacijskih ter drugih površin, vpis v zemljiško knjigo idr. 

V letu 2018 načrtovani odhodki niso bili realizirani.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5206 Regresiranje prevozov učencev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja sredstva za: 

- prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole;  

- prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu, ne glede na oddaljenost njihovega 
prebivališča od osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.  

Program vključuje tudi prevoze in spremstvo otrok s posebnimi potrebami, za katere se sredstva 
zagotavljajo direktno organizatorju šolskih prevozov za prevoze z avtobusom ali kombijem, oz. 
direktno njihovim staršem, kadar organiziran prevoz ni možen.  

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za sofinanciranje organiziranega 
dnevnega prevoza s spremljevalcem za 5 otrok s posebnimi potrebami iz občine Izola in občine 
Piran, ki so vključeni v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS 
Vipava).   

Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu.    
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Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5213 CKSG Portorož  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI se CKSG Portorož zagotavljajo sredstva za nadstandardni program 
logopedske dejavnosti (0,5 logopeda) kot dopolnilnega programa v obliki preventivne in 
svetovanja na osnovnih šolah v občini Izola, ki so bila realizirana v manjšem obsegu od 
načrtovanega. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5215 Glasbena šola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Glasbeni šoli Koper – Podružnica Izola se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva 
za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, 
čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje) in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s 
kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja (prehrano, prevoz ter izobraževanje 
delavcev).   

Sredstva v ta namen so bila realizirana v načrtovanem obsegu.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5217 Ljudska univerza  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja 
odraslih, s katerim omogoča odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, 
dokončanje osnovne šole. Učenci iz občine Izola so vključeni v oddelke programa izobraževanja 
odraslih v Kopru. Ljudski univerzi zagotavljamo sorazmeren del sredstev za  uporabo prostora in 
opreme (stroške ogrevanja, elektrike, vode, komunalne storitve, čistila). V program je vključenih 
11 učencev v 3 oddelkih iz občine Izola.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5219 Sofinanciranje šole v naravi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 20. in 27. člena Zakona o osnovni šoli ter 10. člena Pravilnika o financiranju šole v 
naravi občina zagotavlja delež sredstev za prevozne stroške učencev za izvedbo nadstandardnega 
programa - zimska šola v naravi za učence 5-ih razredov izolskih osnovnih šol in 3. razreda 
osnovne šole Elvire Vatovec s prilagojenim programom (CUEV Strunjan).  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 
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5220 Investicije v glasbene šole  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila namenjena investicijskemu transferju Glasbeni šoli Koper, podružnici Izola, za 
nakup opreme oz. glasbenega inštrumenta – harmonike. 

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5224 OŠ Vojke Šmuc  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in 
standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, 
voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za 
varovanje šole).  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5225 OŠ Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in 
standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, 
voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole).  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5226 OŠ Dante Alighieri  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole ter 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in 
standardi zagotavljajo sredstva: 

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, 
zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za varovanje šole), ki so bila 
realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov; 

- za plače, prejemke, prispevke in davke ter premije KDPZ za 2 spremljevalca učencem s 
posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in dodelitvi začasnega spremljevalca, ki jo 
je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota v Kopru, ki so bila realizirana v 
načrtovanem obsegu.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5227 CU Elvira Vatovec Strunjan  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI se za program osnovne šole s prilagojenim programom kot edinemu 
tovrstnemu zavodu na obalnem območju v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva 
za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, 
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čistila, tekoče vzdrževanje…) za 11 učencev iz občine Izola v šolskem letu 2017/2018, ki so bila 
realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5229 OŠ Vojke Šmuc - nadstandard  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole ter 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli za šolsko leto 2017/2018 
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nadstandardov: 

- 4 ure tedensko pouka športne vzgoje, 

- spremljevalca dvema otrokoma s posebnimi potrebami na podlagi odločbe Zavoda R Slovenije 
za šolstvo, Enota v Kopru. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini 
prejetih zahtevkov 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5230 OŠ Dante Alighieri - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja na 
Osnovni šoli Dante Alighieri.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5231 OŠ Vojke Šmuc - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja na 
Osnovni šoli Vojke Šmuc.  

Večji del sredstev pa je bil namenjen izvedbi energetske sanacije telovadnice OŠ Vojke Šmuc, ki 
je med drugim zajemala ureditev toplotne izolacije strehe, izolacija fasade in izolacija na stiku s 
terenom, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje in za sanitarno vodo, vgradnja prisilnega 
prezračevanja z rekuperacijo, vgradnja termostatskih ventilov ter športno tehnološko 
posodobitev z novim športnim podom v velikem vadbenem prostoru, obnovo športnega poda v 
malem vadbenem prostoru v galeriji, pregradno zaveso v velikem vadbenem prostoru, prenovo 
garderob in sanitarij, akustične rešitve, vgradno športno opremo.  

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5232 OŠ Livade - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja na 
Osnovni šoli Livade.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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5236 Tečaji plavanja v osnovnih šolah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli ter na podlagi Letnega 
delovnega načrta osnovnih šol za šolsko leto 2017/2018 je občina sofinancirala razširjeni 
program – plavalni tečaj ter v ta namen zagotovila sredstva za prevozne stroške učencev 3.-jih 
razredov osnovnih šol. 

Sredstva v ta namen so bila realizirana v celoti.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5237 Večnamenska telovadnica - OŠ Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se v skladu s pogodbo o delitvi 
stroškov uporabe večnamenske telovadnice v Livadah in ogrevanje šolske stavbe zagotavlja 
sorazmeren del stroškov za refundacijo stroškov uporabe prostora in opreme (ogrevanje 62%, 
voda in elektrika 37% in čiščenje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter premoženjsko 
zavarovanje objekta 39%) Centru za kulturo, šport in prireditve Izola, ki upravlja z objektom. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini 
prejetih zahtevkov 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5238 Svetovalna dejavnost v vrtcih in OŠ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V šolskem letu 2013/2014 je občina Izola pristopila k projektu psihoterapevtska pomoč za 
potrebe predšolskih in osnovnošolskih otrok izolskih vrtcev in osnovnih šol (potrjen na 20. seji 
občinskega sveta dne 20.6.2013). Program se izvaja trikrat tedensko po 8 ur, ki ga izvaja Center 
za otroke, mladostnike in starše iz Kopra. V letu 2018 smo zagotovili prostor za izvajanje 
programa v Izoli, na naslovu Koprska ulica 22 (po pogodbi o brezplačnem najemu poslovnega 
prostora s Komunalo Izola). 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5240 Kotlovnica večnamenske dvorane Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. Gre za večji projekt, ki zajema zamenjavo peči in 
sanacijo dimnika v kotlovnici, ki ogreva Osnovno šolo Livade, Večnamensko dvorano Livade in 
enoto Livade 2 Vrtca Mavrica.  

Izvedba investicije je predvidena v prihodnjih letih.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5308 Vrtec Mavrica  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtec Mavrica Izola, ki jih je občina kot ustanoviteljica JVIZ dolžna financirati na 
podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in ustanovitvenega akta, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo 
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ter prehrano otrok v 29-tih oddelkih, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov 
in v višini prejetih zahtevkov. Po podatkih za šolsko leto 2017/2018 je v vrtec Mavrica bilo 
vključenih 511 otrok., in sicer 12 oddelkov prvega starostnega obdobja, 16 oddelkov drugega 
starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelek. 

Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov predšolske vzgoje, ki jih v skladu z 2. 
odstavkom 16. člena Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Mavrica Izola določa župan.  

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur.l. RS, št. 97/03 in 120/05) so cene programov predšolske vzgoje sestavljene iz 
stroškov za vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Pri izračunu so upoštevani naslednji stroški: 

- stroški dela zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest z šolsko leto 2017/2018 
na podlagi predpisanih kadrovskih normativov (ti vključujejo bruto plače zaposlenih, prispevke 
in davke na bruto plače in druge stroške dela, ki pripadajo delavcem po predpisih o delovno 
pravnih razmerjih, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, 
povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, 
solidarnostne pomoči), 

- stroški nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, 

- stroški za delo sindikalnega zaupnika; 

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

- stroški živil za otroke. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5310 Vrtec L Aquilone  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno- izobraževalnem 
zavodu Scuola Elementare - Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola – Izola, ki zajemajo stroške za 
vzgojo, varstvo in prehrano otrok v 8-ih oddelkih vrtca L'Aquilone, so bila realizirana v skladu z 
dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Po podatkih za šolsko leto 
2017/2018 je bilo v vrtec vključenih 140 otrok.   

V okviru proračunske postavke občina soustanoviteljica JVIZ zagotavlja sredstva za stroške dela 
zaposlenih skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje ter na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 v 
Vrtcu L'Aquilone. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 
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5312 Vrtci v drugih občinah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je občina dolžna zagotavljati razliko sredstev med ceno 
programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev za otroke, katerih starši imajo na 
njenem območju stalno prebivališče, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen.  

V vrtcih v drugih občinah je po podatkih za šolsko leto 2017/2018 bilo vključenih 74 otrok s 
stalnim bivališčem v naši občini, od tega 8 otrok v zasebnih vrtcih.      

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini 
prejetih zahtevkov.       

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5316 Subvencioniranje varstva otrok  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolske 
vzgoje v vrtcih (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2010) občina subvencionira varstvo otroka v 
višini 100 EUR neto mesečno. Število čakajočih otrok za sprejem v vrtce v občini Izola z novim 
šolskim letom 2017/2018 je že drugo šolsko leto v upadanju.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5317 Vrtec Mavrica - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja v 
Vrtcu Mavrica.  

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5318 Vrtec LAquilone - investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja v 
Vrtcu L’Aquilone. 

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5319 Vzgojni program v Bolnišnici Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med obalnimi 
občinami, Splošno bolnišnico Izola (SBI) in Vrtcem Mavrica kot izvajalcem programa, ki poteka 
v enem oddelku za otroke od 1 do 6 leta starosti (občina Izola prispeva delež za otroke iz občine 
Izola, delež sredstev za plačo vzgojiteljice, prejemke, davke in prispevke v višini 50% od 
1.1.2005 prispeva državni proračun. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov. 
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Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5320 Vrtec Mavrica - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami 
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih ter v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za 
šolsko leto 2017/2018 se Vrtcu Mavrica zagotavljajo sredstva za plače, prejemke, davke in 
prispevke za 1 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in 
dodelitvi začasnega spremljevalca, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota 
Koper. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5321 Vrtec Mavrica - Nadstandard  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem 
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5322 Nadstandard v vrtcih - 3. otrok  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta št. 380-05-2/2005 z dne 21.7.2005 se starše s stalnim 
prebivališčem v občini Izola, ki imajo v družinski skupnosti tri in več predšolskih otrok, 
šoloobveznih otrok in otrok, ki so jih po zakonu dolžni preživljati, od katerih eden ali več otrok 
obiskuje vrtec oprosti plačila programa vrtca. Na postavki so zagotovljena sredstva za 100% 
plačilo programa vrtca za tretjega otroka v družinski skupnosti, in sicer za prvega otroka, ki je 
vključen v vrtec. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5323 Vrtec L Aquilone - Nadstandard  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem 
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 
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5324 Vrtci v drugih občinah - Nadstandard  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem 
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5325 Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih, odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v 
Vrtcu L'Aquilone, ki jo je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota v Kopru ter v 
skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 se zagotavljajo sredstva 
za plače, prejemke, davke in prispevke ter premije KDPZ za 2 spremljevalca otrok s posebnimi 
potrebami.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti.  

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5326 CKSG Portorož - pedagog v vrtcih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih ter v skladu s 10. členom Zakona o usmerjenosti otrok 
s posebnimi potrebami občina Izola zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnega programa - 
dodatna individualna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki ga izvaja specialni 
pedagog CKSG Portorož za 8 predšolskih otrok v izolskih vrtcih v skupnem obsegu 13 ur 
tedensko.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5327 CKSG Portorož - razvojni oddelek  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nadstandardnega 
programa razvojnega oddelka predšolske vzgoje, ki so ga v šolskem letu 2011 odprli v okviru 
Vrtca Semedela Koper, izvaja pa se pod okriljem  CKSG Portorož.  

V skladu z medobčinsko pogodbo o sofinanciranju razvojnega oddelka, ki smo jo podpisali z 
Mestno občino Koper in občino Ankaran ter občino Piran smo v šolskem letu 2017/2018 
zagotavljali: 

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

- strošek v zvezi z izvajanjem programa, ki nastane kot razlika med dejanskim številom otrok v 
oddelku in najvišjim predpisanim normativom (zakonski normativ je 6 otrok v razvojnem 
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oddelku), v odstotku deleža glede na število prebivalcev v posamezni občini (Občina Izola – 
18%), kar znaša 170,00 EUR mesečno. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini 
prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5401 Mestna knjižnica Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
52. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17 – UPB) 
smo v preteklem proračunskem letu zagotavljali sredstva za financiranje delovanja javnega 
zavoda Mestna knjižnica Izola, in sicer za: 

- stroške dela za 11 zaposlenih (plače, sredstva za prispevke, regres za letni dopust, regres za 
prehrano, prevoz na in iz dela, jubilejne nagrade, premije za KDPZ); 

- sredstva za nakup knjižničnega gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, materialne stroške 
in stroške zavarovalne premije objekta.  

Načrtovani odhodki za delovanje knjižnice so bili realizirani v načrtovanem ter pogodbeno 
opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5402 Dejavnost javnih kulturnih zavodov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 
in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne 
objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) smo v preteklem proračunskem letu zagotavljali sredstva za 
financiranje delovanja javnega zavoda JZ CKŠP – OE Kultura, in sicer za: 

- stroške dela za 8,5 zaposlenih (plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres za 
prehrano, za prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade in solidarnostno pomoč), 

- materialne stroške zavoda (zavarovanje objekta, poštne storitve, ogrevanje objekta Kulturni 
dom Izola in del stroškov upravljanja kurilnice v objektu Zdravstvenega doma Izola, itd.), 

- sofinanciranje gledaliških predstav Galerije Alga in Art Kina Odeon ter  

- tekoče vzdrževanje.  

Načrtovani odhodki za delovanje JZ CKŠP – OE Kultura so bili realizirani v načrtovanem ter 
pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5403 Mestna knjižnica Izola - Projekti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema odhodke za sofinanciranje treh projektov, ki jih izvaja knjižnica in 
sicer: 
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a) Projekt Borza znanja: promocija izolske borze znanja, izvedba mesečnih delavnic, 
izobraževalnih srečanj in predavanj ter predstavitev posameznih ustvarjalnih članov borze, 
sodelovanje z drugimi borzami, redna strokovna srečanja in izobraževanja. 

b) Središče za samostojno učenje: predstavitev novih multimedijskih programov za učenje, 
svetovanje učečim, individualno izobraževanje in učenje, izvedba tečajev za skupine učečih in 
promocija, strokovna srečanja in izobraževanja. 

c) Projekt predstavitve znanih Izolanov se izvaja pod okriljem Mestne knjižnice Izola.  

Projekta Borza znanja in Središče za samostojno učenje v pretežni meri financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in Sektor za izobraževanje odraslih. V manjšem del pa financira 
Mestna knjižnica Izola in Občina Izola.  

Načrtovani odhodki so bili realizirani v načrtovanem ter pogodbeno opredeljenem obsegu in v 
višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5405 Razpis za kulturne programe  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018. Razpis izvede javni zavod Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola. Društva se prijavijo na vsakoletni 
javni razpis v skladu s Pravilnikom JZ CKŠP – OE Kultura. Pooblastilo javnemu zavodu je dano 
v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« 
(Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB).  

Podlaga za financiranje je v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg). Programi so bili realizirani v načrtovanem obsegu in v skladu s pogodbenimi 
obveznostmi.  

Načrtovani odhodki so bili realizirani v načrtovanem ter pogodbeno opredeljenem obsegu in v 
višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5407 Priprava programa kulture  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema stroške priprave skupnega programa kulture štirih istrskih občin, 
Izola, Koper, Piran in Ankaran z namenom izboljšanja obveščanja o ključnih kulturnih dogodkih 
v regiji in vzpodbude kulturnim zavodom, da pripravljajo programe, ki bodo privabili več 
obiskovalcev. Močna prepletenost kulturnih dejavnosti v regiji namreč narekuje boljše 
medsebojno povezovanje, ki je v interesu vseh prebivalcev kot tudi turističnega gospodarstva. 

Načrtovani odhodki niso bili realizirani, saj aktivnosti za pripravo skupnega kulturnega 
programa »obalnih občin« se presne v leto 2019. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5410 Investicije v javne kulturne zavode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega 
vzdrževanja kulturnih objektov v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. 
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Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5413 Obnova kulturne dediščine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za zaključek prve faze obnove palače Besenghi degli Ughi, ki je 
zajemala restavriranje ometa, zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata, balkon), restavriranje 
skulpture beneškega leva, kamnitih portalov in tlakov v avli objekta ter obnova zunanjega 
stopnišča, ter za poplačilo obveznosti iz naslova izdelave idejne zasnove (IDZ) razsvetljave 
palače Besenghi degli Ughi. 

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5423 Investicije v knjižnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega vzdrževanja v 
Mestni knjižnici Izola. 

Poleg tega so bila sredstva na postavki porabljena še za sofinanciranje nakupa tovornega vozila 
MAN za potujočo knjižnico (bibliobus), ki ga je kupila Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper zaradi dotrajanosti sedanjega. 

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5434 Javni poziv za kulturne programe  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2018 (Uradne objave Občine Izola št. 4/17 z dne 
6.3.2017) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) je Občina Izola v letu 2018 
objavila javni poziv za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Proračunska sredstva za javni poziv za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti so prejeli: 

a) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Izola za sofinanciranje 
sorazmernega deleža programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v višini 14.300 
EUR; 

b) Osrednja knjižnici Srečka Vilharja Koper za delovanje potujoče knjižnice. Potujoča knjižnica 
redno obiskuje naslednja postajališča: Korte, Korte – šola, Malija in Šared v višini 3.000 EUR; 

c) Zavodu za razvijanje filmske kulture Otok iz Ljubljane za realizacijo Mednarodnega 
filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema v Izoli v višini 30.200 EUR; 

d) Društvu likovnih umetnikov Insula Izola, za redno in galerijsko dejavnost društva v višini 
31.000 EUR. 

Programi so bili realizirani v načrtovanem obsegu in v skladu s pogodbenimi obveznostmi.  

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 
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5501 Javni zavodi na področju športa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 50. in 55. členu Zakona o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),  
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) 
smo v preteklem proračunskem letu zagotavljali sredstva za financiranje delovanja javnega 
zavoda JZ CKŠP – OE Šport, in sicer za: 

- stroške dela za 12,5 zaposlenih (plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres 
za prehrano, za prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade in solidarnostno pomoč), 

- materialne stroške zavoda (zavarovanje objekta, poštne storitve, itd.), 

- tekoče vzdrževanje.  

Načrtovani odhodki za delovanje JZ CKŠP – OE Šport so bili realizirani v načrtovanem ter 
pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5502 Letni program športa - razpis za športne programe  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport 
in prireditve Izola, ki so namenjeni športnim društvom in drugim izvajalcem Letnega programa 
športa v Izoli in bodo dodeljeni izvajalcem športa na podlagi javnega razpisa (pooblastilo 
javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, 
šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) ter v skladu s Pravilnikom 
o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Pogoji, merila in normativi za 
vrednotenje športnih programov so obvezna priloga k pravilniku),  sprejet na Občinskem svetu 
leta 2002.  Podlaga za financiranje je bila v Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01 – 
ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Letnem programu športa občine za leto 2018.  

Načrtovani odhodki za razpis športnih programov so bili realizirani v celoti in v skladu s 
pogodbenimi obveznostmi ter v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5506 Investicije v javne športne zavode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja in investicijskega 
vzdrževanja športnih objektov v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola (Mestni 
stadion Izola, Stadion na Maliji, Večnamenska telovadnica Livade, Dvorana na Kraški ulici...) 

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5512 Inv v sportne objekte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za izpeljavo prve faze ureditve rekreacijskega 
parka Malija ob sedanjem nogometnem igrišču. Faza je zajemala ureditev večnamenskega 
športnega igrišča, tenis igrišča in dveh otokov za zunanja fitnes orodja. Sredstva na postavki so 
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bila porabljena še za poplačilo davka na promet nepremičnin, ki se nanaša na nakup 30 
posameznih delov - parkirnih mest, ki v naravi predstavljajo 4 kegljaške steze. 

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5513 Letni program športa - druge dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport 
in prireditve Izola za realizacijo letnega programa športa – druge dejavnosti, in sicer za: 

- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, 

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- podelitev priznanj najboljšim športnikom in strokovnim delavcem v športnih društvih,  

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev na področju športa.  

Podlaga za financiranje je bila v Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 
Letnem programu športa občine za leto 2018.  

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti in v skladu s pogodbenimi obveznostmi. 

Obrazložitev pripravil-a: Milka Bauer 

5519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje zavarovanja za športne objekte v upravljanju 
posameznih športnih društev. Zavarovanje se je v preteklih letih krilo iz skupne postavke za vsa 
zavarovanja objektov, s spremembo proračuna 2018 pa so se stroški zavarovanj ločili glede na 
objekte po posameznih področjih. 

Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5520 Podpora izolskim olimpijcem  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s pogodbeno obveznostjo, in sicer za nakupa 
veslaškega čolna Empacher R14 (nastop na mladinskih olimpijskih igrah v kategoriji JW1c – 
enojec, v Buenos Airesu, Argentina). 

Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5601 Izvajanje programov socialne pomoči  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih socialnih 
denarnih pomoči, upravnega postopka za oprostitev plačila nadomestne oblike bivanja in oskrbe 
izven mreže javne službe za upravičence do institucionalnega varstva in vodenja ugotovitvenih 
postopkov upravičenosti do kritja  stroškov za socialne pokope, ki jih vodi Center za socialno 
delo Izola. Program je bil realiziran v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v višini prejetih 
zahtevkov.  
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Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5603 SV pravice materialno ogroženih - pogrebnine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

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

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5608 Program javnih del v sociali  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V okviru aktivne politike zaposlovanja občina kot naročnica javnih del sodeluje pri  programih s 
področja socialnega varstva, ki predstavljajo pomoč organizacijam, ki se prijavljajo na vsakoletni 
javni razpis programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. Za leto 2018 so bila načrtovana 
sredstva za program pomoči pri izvajanju humanitarnih dejavnosti (RKS), program pomoči 
društvu ali drugi nevladni organizaciji ( Društva invalidov Izola), program socialnega 
vključevanja posebej ranljivih skupin – brezdomci (CSD Izola) in program socialnega 
vključevanja posebej ranljivih skupin – pomoč družini (CSD Izola). Na javnem razpisu Zavoda 
RS za zaposlovanje je bil izbran le program OZ RKS Izola in program Društva invalidov Izola, 
zato so bila sredstva realizirana v nižjem obsegu od načrtovanega. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5612 Oskrbnine starejših  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške storitev v 
splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim občanom, ki s svojimi 
prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se plačuje na 
osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za 
socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in  
socialne zadeve. Obseg sredstev je tako odvisen od vrste storitve, cene storitve, števila 
upravičencev in višine subvencij. V letu 2018 je bilo v domsko varstvo vključeno 19 
upravičencev. Program je bil realiziran v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5613 Občinske denarne socialne pomoči  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Denarno socialno pomoč se zagotavlja občanom, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za 
preživljanje in so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske, za kritje nujnih 
stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Osnova za dodelitev 
pomoči je določena v višini minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana v skladu z 
zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Poleg tega je v primeru naravnih nesreč in drugih 
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izjemnih okoliščin predvidena dodelitev izredne denarne socialne pomoči posamezniku ali 
družini, katerih dohodki presegajo višino minimalnega dohodka za posameznega družinskega 
člana po zakonu o socialno varstvenih prejemkih, če se ugotovi, da se je samska oseba ali 
družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne 
ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim 
dohodkom in dohodkom družine ne more pokriti. Denarna socialna pomoč je določena v 
odstotku od bruto minimalne plače, za samske osebe v višini do 30 %, za družine pa do 60 % 
bruto minimalne plače. Odločbo o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči izda 
center za socialno delo. Denarna pomoč je bila dodeljena 98-im upravičencem. Program je bil 
realiziran v skladu z izdanimi odločbami centra. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5615 Društvo invalidov Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Društvu invalidov Izola so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen 
socialno-zdravstveni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa invalidov. 
Sredstva na postavki so bila realizirana v skladu s pogodbenimi obveznostmi. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5616 Društvo prijateljev mladine Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
21/18 – ZNOrg), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
sklepa št. 410-283/2008, ki ga je Občinski svet Občine Izola sprejel dne 11.12.2008, kateri v 2. 
točki navaja: »da se z društvi s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa 
podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklene neposredna pogodba za 
sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov«, smo v preteklem proračunskem letu 
zagotavljali sredstva za sofinanciranje delovanja Društva prijateljev mladine Izola, in sicer za 
naslednje programe/projekte: 

a) Socialno – pedagoška pomoč; 

b) »ZVEZDICE«; 

c) Programi ZPMS; 

d) Šola na počitnicah.  

Podlaga za sklenitev pogodbe je, da društvo občini predloži ustrezen program/projekt, ki je v 
interesu občine Izola. Program/projekt občina sofinancira največ v višini 70%, ostalih 30% je na 
društvu.  

Načrtovani odhodki za delovanje društva so bili v celoti realizirani v načrtovanem ter pogodbeno 
opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 
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5617 OO RK Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi 
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje 
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov 
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne  organizacije in druge lokalne 
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi 
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja 
programe na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene 
posameznike (prehranski paketi in topli obroki) in programe namenjene varovanju zdravja, 
mladim ter starejšim. Sredstva na postavki namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih so 
bila realizirana v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5619 Društvo upokojencev Jagodje-Dobrava  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Društvu upokojencev Jagodje - Dobrava, ki ima status društva v javnem interesu na socialno-
humanitarnem področju, se na podlagi neposredne pogodbe zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje programa, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju 
prostega časa starejših občank/občanov. Postavka vključuje tudi sredstva za projekt Starejši za 
višjo kakovost življenja doma. Cilj projekta je zmanjšanje socialne izključenosti starejših z 
vzpostavitvijo neposrednega stika, ugotovitvijo morebitnih potreb po oblikah pomoči na podlagi 
anket, boljšim pretokom informacij, stalno prisotnostjo na terenu, boljšim sodelovanjem z 
javnimi službami in zagotavljanjem podatkov lokalni skupnosti za oblikovanje socialne politike. 
Program je bil realiziran v višini pogodbenih obveznosti. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5620 CSD Izola - Pomoč družini na domu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe 
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 določa normativni obseg zagotavljanja te storitve 
najmanj v višini 3,5 % oseb, starih nad 65 let. Po statističnih podatkih (SI-Stat) za prvo polletje 
2018 je bilo v občini Izola 3419 oseb starejših od 65 let.   

Pomoč družini na domu  vključuje socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru starosti (nad 
65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno 
varstvo. Socialna oskrba obsega  pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z 
občinskim odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini 
Izola  organizacijsko vodi in izvaja  Center za socialno delo Izola. S strani lokalne skupnosti se v 
celoti krijejo stroški priprave na sklenitev dogovora, stroški vodenja in koordinacije ter 
neposredne oskrbe pa je lokalna skupnost dolžna subvencionirati najmanj v višini 50 %, ostalo 
plačujejo upravičenci do storitve.  

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve 
pomoči na domu. V teh primerih občina financira tudi njihov delež, in sicer v višini, ki jo določi 
center za socialno delo. V letu 2018 je bilo takih uporabnikov povprečno mesečno 8. Lokalne 
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skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v 
občini, v kateri ima začasno prebivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja Občine Izola 
smo imeli enega uporabnika. Normativi določajo obseg efektivnih ur neposredne oskrbe na 
domu za eno socialno izvajalko v višini 110 ur mesečno in število ur neposredne oskrbe, do 
katere je upravičen posameznik, v višini do največ 100 ur mesečno. V letu 2018 je center za 
socialno delo sklenil dogovore s 121-mi uporabniki, povprečno mesečno pa je socialno oskrbo 
na domu prejemalo 87 upravičencev. Program je bil realiziran v skladu s pogodbenimi 
obveznostmi.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5622 Sofin. veteranskih društev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi javnega razpisa so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov 
veteranskih organizacij (Zveza veteranov vojne za Slovenijo idr.), ki so namenjena ohranjanju 
zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Sredstva na postavki so bila realizirana v skladu s 
pogodbenimi obveznostmi in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5625 Regijski center pomoči na domu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Gre za program varovanja na daljavo "RDEČA TIPKA", ki ga v večini financira Mestna občina 
Koper, sofinancirajo pa  tudi občine Ankaran, Piran in Izola. Program vključuje varovanje na 
daljavo za starejše in invalidne osebe, ki živijo doma in so upravičeni do socialne oskrbe v 
domu. Namenjen je starostnikom in bolnikom, ki so večji del dneva sami, so doživeli izgubo 
oziroma se ne počutijo varne, se jim življenjski prostor zaradi bolezni zoži na bivanje v 
stanovanju in obstaja možnost nenadnega poslabšanja stanja. Posameznik dobi oddajnik z rdečo 
tipko v obliki zapestnice ali obeska, s katerim vzpostavi takojšnjo in neposredno telefonsko 
povezavo z operativnim centrom, ki organizira potrebno pomoč. Varovanje na daljavo poteka 24 
ur na dan, vse dni v letu v okviru Obalnega doma upokojencev Koper. Iz občine Izola je bilo v 
program varovanja na daljavo vključeno 12 uporabnikov. Program je bil realiziran v višini 
pogodbenih obveznosti. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5626 Varna hiša  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zaradi potrebe po širitvi mreže programov s področja preprečevanja nasilja z  namestitvami za 
daljše časovno obdobje na vse statistične regije je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
pristopilo k ustanovitvi regijske Varne hiše za Obalno-kraško in Notranjsko regijo. Stroške za 
delovanje programa skladno s splošnimi pogoji javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve sofinancira 12 občin. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 
pogodbenih obveznosti. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
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5632 Darilo novorojencem  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v 
Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007) je Župan sprejel Sklep o določitvi višine 
enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola, ki v letu 2018 znašala 250 
EUR neto.  

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu s številom izdanih odločb upravičencem do 
enkratne denarne pomoči za novorojenca. 

Sredstva so bila porabljena v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje 

5633 Družinski pomočnik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za 
financiranje pravice družinskega pomočnika/pomočnice. Pravico do izbire družinskega 
pomočnika/pomočnice ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko 
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 
(invalidna oseba). Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika/pomočnice izda 
center za socialno delo. Finančne obveznosti oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega 
pomočnika/pomočnice so izenačene s finančnimi obveznosti uporabnikov storitve pomoči 
družini na domu. Storitev družinskega pomočnika je v letu 2018 prejemalo 12 invalidnih oseb.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5636 Oskrbnine invalidov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške storitev v 
splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim občanom, ki s svojimi 
prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se plačuje na 
osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za 
socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in  
socialne zadeve. Obseg sredstev je tako odvisen od vrste storitve, cene storitve, števila 
upravičencev in višine subvencij. V letu 2018 je bilo v zavodsko oskrbo vključeno 9 
upravičencev. Program je bil realiziran v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5638 Sofinanciranje društev upokojencev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi javnega razpisa so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov 
upokojenskih društev, ki so namenjeni socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju 
prostega časa starejših občanov ter intelektualnemu vzdrževanju sposobnosti starejših občanov. 
Program je bil realiziran v skladu s pogodbenimi obveznostmi. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 
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5639 Združenje borcev za vrednote NOB Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi neposredne pogodbe so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa 
Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola, ki je namenjen ohranjanju 
zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Program je bil v celoti realiziran. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5642 Center dnevnih aktivnosti starejših  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema odhodke, ki se nanašajo na plačilo zahtevkov iz leta 2017, in sicer 
za dobavljeno in montirano opremo (mize, stole, knjižne in stenske omare, police, kuhinjski niz z 
elementi, avdio-video naprave, projekcijsko platno, senčila itd.), ki se nahaja v prostorih Centra 
dnevnih aktivnosti  v Izoli.  

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

 

Center dnevnih aktivnosti oziroma Medgeneracijski center deluje od maja 2018. Na podlagi 
pogodbe z Domom upokojencev Izola le-ta vodi program, občina pa krije stroške ene zaposlitve 
v centru, stroške izvajanja programa in tekoče obratovalne stroške. Stroški za blago in storitve so 
bili realizirani v manjšem obsegu od planiranega, nekatere zadeve pa so bile zaradi dinamike 
izvajanja programa realizirane šele konec leta in plačilo zapade v leto 2019, zato je izvršitev 
nižja od načrtovane. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5645 Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Pomoč predstavlja dopolnitev instituta brezplačne pravne pomoči kot pravice do sodnega 
varstva, ki se financira iz državnega proračuna, v primerih, ko oseba potrebuje takojšnjo pomoč, 
ko zaradi lastništva nepremičnine nima možnosti uveljavljanja brezplačne pravne pomoči po 
zakonu, ko gre za pomoč neukim strankam, s katero se lahko izognejo dolgotrajnim sodnim 
postopkom. Na javnem razpisu izbrani izvajalec Primorsko svetovalno središče je program 
realiziral v skladu s pogodbenimi obveznostmi.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5646 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Stanovanjske skupine so nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe za 
upravičence, ki so v skladu s predpisanimi standardi upravičeni do institucionalnega varstva. 
Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih 
organizacij, ki izvajajo javne in verificirane socialno varstvene programe. Cilj delovanja 
stanovanjskih skupin je omogočiti uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno 
življenje ter mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v 
socialno okolje. Stroški so v primerjavi z (do)plačili občine za namestitev v posebnih socialno 
varstvenih zavodih nižji, saj pridobivajo poleg sredstev uporabnikov in občin tudi  sredstva iz 
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drugih javnih virov (MDDSZ, FIHO).  Program je bil realiziran v skladu s pogodbenimi 
obveznostmi in v višini prejetih zahtevkov za 3 uporabnike. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5647 Andragoško društvo Morje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Andragoškemu društvu Morje, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola, ki ima status društva 
v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, so bila z neposredno pogodbo 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen intelektualnemu vzdrževanju 
sposobnosti starejših občanov. Program je bil v celoti realiziran. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5648 Druge humanitarne organizacije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi javnega razpisa se je sofinanciral socialno varstveni programi pomoči brezdomcem, 
ki ga je izvajala Škofijska Karitas Koper. V program je bilo vključeno 8 občanov Izole. V 
župnijski Karitas Izola je bila nudena začasna nastanitev 3 brezdomnim. Program je bil realiziran 
v skladu s pogodbenimi obveznostmi.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5649 OO RK Izola - Prehranski paketi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi 
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje 
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov 
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne  organizacije in druge lokalne 
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi 
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja dva 
programa na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene 
posameznike, in sicer: prehranski paketi in topli obroki. Sredstva na postavki namenjena za 
plačilo prehranskih paketov so bila realizirana v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v višini 
prejetih zahtevkov. Dodeljeno je bilo skupno 1657 paketov. 

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5650 OO RK Izola - Topli obrok  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi 
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje 
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov 
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne  organizacije in druge lokalne 
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi 
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja dva 
programa na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene 
posameznike, in sicer: prehranski paketi in topli obroki. Sredstva na postavki namenjena za 
plačilo toplih obrokov so bila realizirana v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v višini prejetih 
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zahtevkov. Dodeljeno je bilo skupno 7.665 toplih obrokov 32-im socialno najbolj ogroženim 
občanom.  

Obrazložitev pripravil-a: Sonja Troha 

5651 Prostori za mladinsko dejavnost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zajema odhodke, ki se nanašajo na izvedbo kanalizacijskega in 
vodovodnega priključka v prostorih za mladino med Ilirsko in Mladinsko ulico v Izoli.  

Odhodki so bili realizirani v načrtovanem obsegu. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim 
bivališčem v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova ureja Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odločbe o pravici do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje pa izdaja center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev. Na postavki so bila vključena tudi sredstva za plačilo prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje izpadlih upravičencev do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za obdobje od januarja 2014 do maja 2017 (zaradi sistemske napake pri 
obdelavi podatkov), ki naj bi na podlagi obvestila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti zapadla v obveznost plačila, a je bilo le-to preloženo na 1.1.2020, zato je 
izvršitev na postavki nižja od načrtovane.  

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5702 Mrliški pregledi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 
št. 56/93, 15/08) in Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) je občina dolžna kriti stroške opravljenih 
mrliških pregledov in obdukcij za svoje pokojne občane in občanke ter stroške prevoza 
pokojnikov na obdukcijo oziroma na kraj pokopa.  

Načrtovani odhodki so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5710 Turistična ambulanta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 50., 51. in 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 30. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, 
št. 8/11-UPB) smo v preteklem proračunskem letu sklenili pogodbo o sofinanciranju dejavnosti  
Zdravstvenega doma Izola, in sicer za nadstandardni program turistične ambulante. 

 V poletnih mesecih (julij, avgust) se zaradi glavne turistične sezone (turisti, gosti ter drugi 
obiskovalci) poveča število prebivalcev v občini, zaradi tega občina sofinancira dodatne ekipe 
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(zdravnik in medicinska sestra) z namenom zagotoviti našim občanom približno enaka 
dostopnost do zdravstvenih storitev kot v ostalih mesecih. 

Načrtovani odhodki za nadstandardni program turistične ambulante so bili v celoti realizirani v 
načrtovanem ter pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5712 Investicije v Zdravstveni Dom Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so bili planirani stroški za izpeljavo projekta »Prizidek Zdravstvenemu 
domu Izola za vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja«, kateri je bil vezan na 
razpis Ministrstva za zdravje.  

Zaradi neuspešne prijave na razpis, načrtovani odhodki niso bili realizirani.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5718 Center za prev. in zdravljenje odvisnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 50., 51. in 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 30. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, 
št. 8/11-UPB) smo v preteklem proračunskem letu sklenili pogodbo o sofinanciranju dejavnosti  
Zdravstvenega doma Izola, in sicer za program, ki je namenjen preprečevanju in zdravljenju 
odvisnosti. 

Program za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti vključuje individualno obravnavo in 
svetovanje za vse uporabnike Centra ter aktivnosti namenjene ozaveščanju in zdravstveni vzgoji 
splošne in ciljne populacije o številnih škodljivih posledicah uživanja drog. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva v obsegu 0,45 tima, kar zadošča za 
delovanje centra za odvisnike le dva dni v tednu, preostali del sredstev pa se zagotavlja iz 
proračuna. Program je bil realiziran v višini pogodbenih obveznosti. 

Načrtovani odhodki za zgoraj omenjeni program so bili v celoti realizirani v načrtovanem ter 
pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravil-a: Milka Bauer 

5720 Oprema za TPO  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za vzdrževanje mreže AED aparatov, 
izobraževanje kadra in skrbnikov, ki skrbijo za ustrezno uporabno stanje in tekoče vzdrževanje 
defibrilatorjev.  

V letu 2018 na predmetni postavki ni bilo realizacije. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5721 Nujna medicinska pomoč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 50., 51. in 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 30. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, 
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št. 8/11-UPB) smo v preteklem proračunskem letu sklenili pogodbo o sofinanciranju dejavnosti  
Zdravstvenega doma Izola, in sicer za program, knadstandardno organizirane službe nujne 
medicinske pomoči. 

V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list, št. 81/15) in Pravilnikom 
o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/2010 – nehal veljati 
15.04.2017) ima zavod v skladu z mrežo nujne medicinske pomoči priznan programa DS3b v 
obsegu 0,73 vrednosti polnega programa, kar pomeni okrepljeno redno ambulantno dejavnost in 
dežurno službo. To pomeni, da zdravnik sočasno opravlja delo v svoji ambulanti ter zagotavlja 
nujno medicinsko pomoč na področju občine Izola. Zaradi majhnosti kolektiva je  problem še 
večji v primeru odsotnosti zdravnikov (letni dopusti, bolniški stalež). Zaradi zagotovitve čim 
boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente in razbremenitve zdravnikov v 
ambulantah družinske medicine se za nujno medicinsko pomoč zagotavlja stalna prisotnost 
medicinske sestre med 7.00 in 20.00 uro in stalno prisotnost zdravnika med 7.00 in 14.00 uro).  

Načrtovani odhodki za zgoraj omenjeni program so bili v celoti realizirani v načrtovanem ter 
pogodbeno opredeljenem obsegu in v višini prejetih zahtevkov. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

5900 Strokovne podlage za investicije UDD  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izdelavo študij in drugih strokovnih podlag za 
sprejemanje razvojnih odločitev na področju družbenih dejavnosti v naši občini, in sicer na 
področjih kulture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, socialnega varstva, športa, 
zdravstva in dejavnost mladih. 

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini prejetih računov.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

5901 JZP - ADRION  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod za spodbujanje 
podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola). Občina javni zavod sofinancira v 
višini 15 %, v preostalih 85 % se zavod financira iz EUSAIR Facility Point, ki ga sofinancira 
INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020 Evropskega Sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) in Instrument predpristopne pomoči (IPA II) ter nacionalna sredstva. 
Občina Izola je projektni partner projekta EUSAIR Facility Point programa Interreg V-B 
Adriatic-Ionian programme, zavod JZP Izola pa v imenu občine izvaja vse potrebne aktivnosti za 
projekt. 

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za delovanje zavoda, in sicer za stroške dela treh 
zaposlenih (plače, sredstva za prispevke, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na in 
z dela, jubilejne nagrade, premije za KDPZ) in materialne stroške (elektrika, voda, poštne 
storitve, pisarniški material, itd) ter sredstva za tekoče odhodke (občina) kot so: stroški 
založniških in tiskarskih storitev, izdatki za reprezentanco, storitve informacijske podpore 
uporabnikov, drugi splošni material in storitve in hotelske in restavracijske storitve v državi. 

 

V letu 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti v sklopu projekta:  

- organizacija raznih dogodkov, kot so: Teden Sredozemske obale 2018; delavnice v sklopu 
projekta Mladim se dogaja,  delavnico v Manziolijevi palači, delavnica za uresničevanje EU 
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Direkrtive MPS, dogodek Prestavitev podpore razvoju novih podjetniških idej in nepovratnih 
sredstev za energetsko obnovo objektov za občane in podjetnike, Financial dialogue Facility 
Point, itd. 

- sooblikovanje projektov za razpise in sodelovanje pri njihovi prijavi (prijave na LAS Istre, na 
SLO-HR, na ERASMUS +, na SPIRIT, Ministrstvo za Kulturo, EASME, Interreg SLO-IT, EU 
FOR CITIZEN; za Dogovo za regije pri MGRT). 

Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in v 22. členu Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in 
razvojne projekte Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 21/18- uradno prečiščeno 
besedilo).  

Načrtovani odhodki za delovanje javnega zavoda »JZP« so bili realizirani v skladu z delovanjem 
javnega zavoda oziroma v višini prejetih zahtevkov in računov v letu 2018. 

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 

 

 

4300 URAD ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI 
RAZVOJ 
  

1502 Predstavitev SPVCP in Policije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Skladno z Odlokom o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradne 
objave Občine Izola, št. 22/98), sklepom o imenovanju članov sveta za mandat 2015-2019, št. 
011-11/2015 z dne 12.03.2015 ter letnim programom dela v letu 2018 so se s postavko 
zagotavljala sredstva za predstavitev sveta in preventivnih akcij sveta in policije za povečanje 
varnosti v prometu. V letu 2018 so bile izvedene vse planirane aktivnosti, in sicer akcija ob 
tednu mobilnosti in akcija za varnejšo uporabo koles, med letom pa promocija delovanja 
občinskega sveta. Vsa planirana sredstva so bila zato porabljena v okviru planiranega. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4101 Javna razsvetljava  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev za tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave je usklajena s planirano letno 
porabo. Iz postavke za vzdrževanje javne razsvetljave so bila sredstva namenjena le za 
najnujnejša opravila (zamenjava žarnic) do oddaje javne razsvetljave v koncesijo. Poraba je 
primerljiva s porabo sredstev iz prejšnjih let. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 



 

 68 

4102 Javne izlivke  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev je bila v proračunskem letu 2018 usklajena z letnim planom in je primerljiva s 
porabo sredstev iz prejšnjih let.  

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4104 Kopališča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Del sredstev iz postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. Ostale bremenitve iz 
postavke se je porabilo po predvidenem planu porabe, ki je primerljiv s porabo iz prejšnjih let. 
Po uvedbi plačila sanitarij in tušev se letni strošek na kopališču zmanjšuje na račun prihodka od 
žetonov. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4108 Vzdrževanje občinskih cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunske postavke vzdrževanja občinskih cest za leto 2018 je bila 
usklajena z letnim planom in mesečnimi naročili. Poraba je primerljiva s porabo sredstev iz 
prejšnjih let. Del sredstev iz postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4110 Delovanje zavetišča za živali  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Zakona o zaščiti živali so MO Koper, Občina Piran in Občina Izola sprejeli Odlok o 
zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali v katerem se določa način upravljanja 
skupnega zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu pri Kopru. Kasneje se je pridružila tudi 
Občina Ankaran. Proračunska postavka »Delovanje zavetišča za živali« zagotavlja sredstva za 
pokrivanje stroškov za opravljanje javnih del v zavetišču in za pokrivanje stroškov delovanja 
zavetišča za zapuščene živali (to so stroški za  hrano, veterinarske storitve za zdravstveno oskrbo 
za živali, za sterilizacije in evtanazije, za nujno investicijsko vzdrževanje ter za ostali potrošni 
material). Sredstva za delovanje zavetišča zagotavljajo obalne občine, delež Občine Izola znaša 
17%. Upravljanje zavetišča za zapuščene živali je s pogodbo podeljeno v upravljanje podjetju 
Marjetica Koper d.o.o., veterinarske storitve izvaja s strani upravljavca izbrana veterinarska 
ambulanta.  

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina. 

4111 Veterinarske storitve  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju je bilo podjetje Lax d.o.o. Izola,  izbrano kot 
najboljši ponudnik za opravljanje veterinarskih storitev za brezdomne in prostoživeče mačke v 
Občini Izola, ki jih oskrbuje Društvo za dobrobit živali Izola. Sredstva so bila porabljena v 
celoti. 

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina. 
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4114 Prometna in usmer. signalizacija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Vzdrževanje obstoječih semaforskih naprav, obstoječe prometne signalizacije in opreme 
(prometni znaki, talne označbe ipd.), smo dolžni izvajati skladno z Zakonom o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Odlokom o občinskih cestah (Uradne 
objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s Pravilnikom o rednem vzdrževanju 
javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), ki urejajo področje rednega vzdrževanja javnih cest. Prav 
tako smo dolžni skrbeti za upravljanje občinskih cest, med kar spada tudi nabava ter postavitev 
oziroma označitev nove prometne signalizacije. V letu 2018 so bile izvedene vse planirane 
aktivnosti. Razlog manjše realizacije je v delu neplačanih računov, ki bodo plačani v letu 2019. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4115 Parki in zelenice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunskega leta 2018 je bila usklajena z letnim planom za urejevanje 
zelenic in parkov in je primerljiva s porabo sredstev iz prejšnjih let. 

Del sredstev  iz postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4116 Otroška igrišča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunskega leta 2018 za redno vzdrževanje otroških igrišč je bila usklajena 
z letnim planom in je primerljiva s porabo sredstev iz prejšnjih let. 

Del sredstev iz  postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4117 Razobešanje zastav ob praznikih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunskega leta je bila usklajena z letnim planom in je primerljiva s porabo 
sredstev iz prejšnjih let. 

Del sredstev iz  postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. Predvidena je bila še 
nabava novih zastav vendar se bo lete  

nabavilo v letu 2019. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4118 Organizacija taksi službe  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Z Odlokom o avto-taksi službi v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola 7/98) in Pravilnikom 
o preizkusu poznavanja kraja in lokalnih posebnosti občine Izola (Uradne objave občine Izola 
26/98) je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje Komisije za opravljanje preizkusa 
poznavanja kraja in lokalnih posebnosti in izvajanje preizkusov poznavanja kraja in lokalnih 
posebnosti, ki ga morajo opraviti vsi vozniki avto-taksi vozil v Izoli. V letu 2018 ni bilo s strani 
izvajalcev avto-taksi prevozov nobenega zahtevka za izvedbo preizkusa poznavanja kraja in 
lokalnih posebnosti za taksiste, zato ni bilo izvršitve, kot je bilo ocenjeno in planirano. 
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Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4119 Vzdrževanje meteorne kanalizacije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba na postavki je bila usklajena z letnim planom vzdrževanja meteorne kanalizacije in 
primerljiva s porabo iz prejšnjih let. Del sredstev iz postavke se je porabilo za plačilo obveznosti 
iz leta 2017. S sredstvi se je vzdrževalo le najnujnejša dela na meteorni kanalizaciji. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4121 Prometni podatki  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za ustrezno vodenje podatkov o cestah je potrebno zagotavljati sredstva za vzdrževanje 
obstoječe aplikacije za vodenje atributnih in grafičnih podatkov o občinskih cestah v programu 
PIS CEST in drugih obstoječih aplikacijah, ki smo jih dolžni voditi skladno z veljavno 
zakonodajo in za katere imamo sklenjene pogodbe o vzdrževanju. Poleg tega se s to postavko 
zagotavljajo sredstva za kategorizacijo novih občinskih cest, ki so bile ali bodo zgrajene in so 
namenjene javnemu prometu in jih je kot take potrebno skladno z zakonodajo s področja cest, 
kategorizirati kot javne občinske ceste in vpisati v Banko cestnih podatkov. Del predvidenih 
kategorizacij zaradi postopkov v teku še ni bil zaključen. Planirane aktivnosti so bile na področju 
vzdrževanja programske opreme v celoti izvedene. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4122 Prometna oprema  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Odlok o občinskih 
cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s Pravilnikom o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), določajo obveznost postavljanja varnostnih 
ograj in prometne opreme na nevarnih mestih, skladno z ugotovljenimi potrebami. V letu s strani 
vzdrževalca cest niso bile ugotovljene potrebe, zato realizacije ni bilo. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4123 Prometna oprema - vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 
Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s 
Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) moramo ustrezno 
vzdrževati obstoječe varnostne (odbojne) ograje ter prometno opremo ob občinskih cestah. Ker v 
letu 2018 ni bilo nobene potrebe po vzdrževanju, postavka nima realizacije. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

4124 Urejanje pokopališč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz proračunskih sredstev se je obnovilo in uredilo dostopne poti na Izolskem pokopališču, 
skladno s predlogom upravljavca izolskega pokopališča.  

Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. 
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Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4125 Društvo za dobrobit živali  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Del sredstev za zaščito živali je namenjenih tudi Društvu za dobrobit živali, ki v skladu s 
pogodbo izvaja zaščito in oskrbo brezdomnih in prostoživečih živali na območju občine Izola. 
Sredstva so namenjena za mačjo hrano, ki jo plačujemo ponudnikom preko naročilnic. Planirana 
sredstva v letu 2018 so bila porabljena v celoti. 

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina. 

4126 Javne sanitarije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunske postavke je bila usklajena z letnim planom in je primerljiva s 
porabo sredstev iz prejšnjih let. 

Del sredstev iz  postavke se je porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. Sredstva niso bila 
porabljena v celoti, ker so na postavki predvideni tudi stroški zaradi vandalizma. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4128 Vzdrževanje mestnih javnih površin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Poraba sredstev iz proračunskega leta za vzdrževanje mestnih javnih površin je bila usklajena z 
letnim planom in mesečnimi naročili in je primerljiva s porabo sredstev iz prejšnjih let. Del 
sredstev se je porabil za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4129 Zimska služba in intervencije na cestah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za izvajanje zimske službe in intervencije ob 
neugodnih vremenskih razmerah, sneženju ali prometnih nesrečah, v skladu z Odlokom o 
organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini 
Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju 
občinskih cest. 

Sredstva na postavki so se porabila v predvideni višini, glede na predvidene vremenske razmere 
in glede na planirano število neželenih dogodkov na cesti. Del sredstev se je porabilo za plačilo 
obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4130 Dežurne ekipe za intervencije na cestah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za kritje dejanskih stroškov dežurnih ekip 
izvajalca javne službe na domu v skladu z Odlokom o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., 
Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih 
gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest. 
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Poraba sredstev v proračunskem letu 2018 je bila usklajena z letnim planom. Del sredstev je bil 
porabljen za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4131 Pregledništvo in nadzor nad občinskimi cestami  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za izvajanje obvezne pregledniške službe 
občinskih cest v skladu z Odlokom o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o 
gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih javnih 
služb, Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest in Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest 
(Uradni list RS, št. 38/2016). Z omenjenim pregledništvom skrbimo za prehodnost in prevoznost 
cest, pločnikov in ulic v starem delu Izole, v naseljih Jagodje in Livade ter KS Korte in je 
podlaga pri  planiranju vzdrževanja cest. Iz postavke se je del sredstev porabil za plačilo računov 
iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4132 Javna razsvetljava - koncesija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitev prenove in 
vzdrževanja javne razsvetljave, ki vključuje tudi dobavo električne energije za potrebe JR in se 
bo koristila od podelitve koncesije za prenovo in vzdrževanje javne razsvetljave dalje ter 
nadomestila proračunsko postavko 4101. Porabljena so bila sredstva za strokovno pomoč pri 
pripravi prenovljene razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4134 Čiščenje obale in priobalnega morja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva za čiščenje obale in priobalnega morja bi morala zagotavljati država kot upravljavec 
morja. Postavko smo ohranili do sprejema dokončnega dogovora med Upravo za pomorstvo, 
Direkcijo za vode in Občino Izola. Na postavki ni bilo izvršitve. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4135 Čiščenje javnih površin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za čiščenje javnih površin. Dela se izvajajo na podlagi 
Odloka o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Izola ter Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb. Predvidena sredstva na tej 
postavki naj bi zadostovala vsaj za vzdrževanje dosedanjega nivoja urejenosti. Poraba sredstev je 
bila usklajena z letnim planom in mesečnimi naročili. Poraba je primerljiva s porabo sredstev iz 
prejšnjih let. Del sredstev iz postavke se je porabilo za plačilo računov iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 
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4136 Ekološki otoki  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

S sredstvi na omenjeni postavki se je uredilo ekološke otoke na lokacijah; Obalna cesta, Ulica 
Zvonimirja Miloša, Tovarniška ulica, ulica Ferda Bidovca in na Južni cesti. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4137 Javne sanitarije-obalna cesta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za kritje stroškov delovanja javnih 
sanitarij , tušev in pitnikov na obalni cesti, kot so poraba vode, stroške rednega čiščenja sanitarij, 
redne obhode in varovanje ter stroške rednega vzdrževanja in praznenja greznice 

Poraba sredstev je bistveno nižja od veljavnega proračuna, saj zaradi uvedbe plačljivih tušev in 
WC-ja ni bilo dosti uporabnikov, prav tako je delovanje tušev omejeno na obdobje 15. maj - 15. 
september, obratovanje WC-ja pa od Velike noči do konca oktobra. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

4310 zavarovanje objektov in opreme  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so se porabila za zavarovanje objektov in nepremičnin v lasti občine, ki so v 
upravljanju urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

7301 Subvencije obrtnikom in samostojnim podjetnikom za pospeševanje 
razvoja podjetništva v Občini Izola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Izola štirim 
podjetjem, ki so se uspešno prijavila na javni razpis za dodelitev nepovratnih subvencij v obliki 
pomoči "de minimis" za namen spodbujanja udeležbe  na sejmih v tujini ter za prijave podjetij na 
razpise. Del sredstev na postavki smo namenili še poplačilu zapadlih obveznosti  upravičencem - 
podjetjem, ki so se uspešno prijavila na razpis v letu 2017, sredstva  po razpisu pa so prejela v 
začetku leta 2018.  

Pripravila: Irena Zavrtanik. 

7401 Ohranjanje in razvoj ribištva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja 
hrane iz morja z dne 17.8.2015 je bilo za sredstva zagotovljena na proračunski postavki 
»ohranjanje in razvoj ribištva« v višini 4.000 EUR za ukrep sofinanciranja nakupa zakonsko 
dovoljenih ribiških pripomočkov in opreme ter za sofinanciranje stalnega priveza za ribiška 
plovila ter za plovila za marikulturo pridobljeno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano o skladnosti sheme de minimis pomoči v sektorju akvakulture »Intervencije v ribištvu«. 
V drugi polovici leta 2018 je bil v skladu s priglašeno shemo objavljen Javni razpis za dodelitev 
sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v 
Občini Izola za leto 2018. Sredstva, namenjena za intervencije v ribištvu, ki so se upravičencem 
dodelila kot državna pomoč po pravilu »de minimis«, so bila v letu 2018 v celoti realizirana.  
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Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić 

7603 Urejanje kmetijskih zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za poravnavo nadomestila v višini prejetih odločb MF FURS za 
kritje stroškov vzdrževalnih del na skupnih napravah na melioracijskih območjih: 
hidromelioracija Rikorvo in melioracija doline Drnice ter namakalni sistem Pivol. Sredstva v letu 
2018 niso bila realizirana, ker odločb MF FURS nismo prejeli. 

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić 

7701 Prireditve  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju prireditev v občini Izola, ki so bile 
izvedene s strani javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve oz. s strani društev in 
zavodov, s katerimi ima občina sklenjene sporazume oz. Pisma o nameri za izvedbo prireditev na 
območju slovenske Istre. Te prireditve so Istrski maraton, kolesarski istrski maraton, ki ga je v 
letu 2018 gostila Izola in mednarodna kolesarska dirka za Veliko nagrado slovenske Istre. Center 
za kulturo, šport in prireditve je izpeljal večino prireditev, ki jih izvaja prek letne pogodbe o 
sofinanciranju prireditev: Pustovanje, Dnevi oljk, vina in rib, Ribiški praznik, Praznik izolskega 
čudeža, sklop poletnih prireditev, Veseli december s silvestrovanjem in razne druge dogodke. V 
letu 2018 je bil v Izoli prvič izveden Festival svetlobna gverila, ki je prek svetlobnih instalacij 
domačih in tujih umetnikov Izolo osvetlil prav na poseben način. Na postavki smo zagotavljali še 
sredstva za  plačilo Sazas-a in IPF-a, za plačilo vode in elektrike na lokacijah "Lonka, Alietiova, 
Manziolijev trg, interpretacijski center Biser ter razne druge stroške, ki so povezani z izvedbo 
posamezne prireditve. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7704 Turistično informacijski center - stroški delovanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na predmetni postavki se skladno z letno pogodbo o izvajanju nalog turistično informativnega 
centra zagotavljajo sredstva za delovanje TIC-a: stroški dela treh zaposlenih, stroški pisarniškega 
in čistilnega materiala, stroške čiščenja prostora, študentskega dela, stroške telefona, interneta in 
druge obratovalne stroške Turistično informativnega centra. V letu 2018 se je na TIC preselil iz 
Ljubljanske 17 na  novo lokacijo na Sončno nabrežje 4, prav tako pa je občasno v poletnih 
mesecih deloval v prostorih nekdanjega TIC-a. Sredstva, ki smo jih v letu 2018 namenili za 
delovanje  Turističnega informativnega centra, ki je s pogodbo prenesena na Turistično 
združenje  Izola g.i.z., so bila realizirana v višjem obsegu, predvsem zaradi prenosa plačila 
zapadlih obveznosti iz leta 2017 v  leto 2018. 

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik. 

7705 Turistični projekti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu stroškov za postavitev  elementov novoletne 
razsvetljave v mestu in na podeželju, za postavitev in odstranitev novoletne jelke, plačilo 
predvajanja glasbe v božično-novoletnem času v parku P. Coppo,  za izdelavo geodetskega 
posnetka za območje Belvederske terase, izdelavo in montažo table z akronimom različnih 
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projektov in za oblikovanje ter izvedbo grafik - panojev za predstavitev Izole, ki so postavljeni 
na obalni cesti na območju Rude. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7709 Promocija Izole  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki promocije so se skladno z letno pogodbo zagotavljala sredstva za celovito promocijo 
in distribucijo promocijskih materialov, prisotnosti na sejmih in borzah, oglaševanje v medijih in 
drugih aktivnosti namenjenih promociji turizma. Turistično združenje Izola g.i.z. je bilo s 
promocijskim materialom v letu 2018 prisotno na različnih sejmih in borzah doma in v tujini.  
Del sredstev na postavki je bilo namenjeno intenzivnemu spletnemu oglaševanju ter oblikovanju, 
tisku in najemu velikih oglaševalskih mest po celi Sloveniji. Večja realizacija od načrtovane je 
posledica plačila računov, ki so zapadli v plačilo v leto 2017, plačani pa so bili  v letu 2018. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7711 Parenzana  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za zamenjavo uničene informacijske table pri vadbeni postaji 
Dobrava, ki je bila postavljena v sklopu čezmejnega projekta Parenzana magic na trasi nekdanje 
ozkotirne železnice. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7719 Mala barka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva smo namenili za vzdrževanje travne ruše na interpretacijskem centru "Mala barka" v 
Simonovem zalivu. Zagotavljali smo sredstva za košnjo, čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter 
za redno delovanje namakalnega sistema. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7720 Mala barka II  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki smo namenili izdelavi ter postavitvi nadstrešne konstrukcije nad delom 
interpretacijskega centra  v Hiši morja Izolana, za izdelavo designa in koncepta nadstreška za 
ribiški čoln Biser ter nadgraditve interpretacijskega centra Biser v Simonovem zalivu, obnovi 
dveh lesenih plovil: batane in pasare od katerih se slednja nahaja v novo odprtih in urejenih 
prostorih nekdanjega muzeja Parencana, sedaj Hiša morja Izolana. V okviru čezmejnega projekta 
se je zagotovilo sredstva za dobavo programske opreme na mediju (virtualne vsebine na 3D 
očalih) ter za izdelavo računalniške igrice za poznavanje rib v našem morju. V sklopu postavke 
je bila odkupljena Zbirka sodobnega severnojadranskega  marinističnega slikarstva, za katero je 
dela odkupila Občina Izola v sklopu projekta Mala Barka 2, ki je sofinanciran s strani programa 
Interreg Slovenija-Hrvaška. Gre za umetniška dela priznanih avtorjev z upodobitvami ladij, 
morja v raznovrstnih različicah, uprizoritve bitk, morskega okolja in podobne tematike vezane na 
morje. V sklopu projekta so člani  Akademije obrti in veščin katerim je skupna tematika morje 
obiskali ribiški muzej  v Križu, prevedena je bila Priča o Mali barki - Zgodba o Mali barki, ki 
povezuje slovenske in hrvaške partnerje v projektu (Primorsko Goranska županija, Rovinj, 
Moščenička Draga, TZ Kvarnerja, TZ Izola, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Občino Piran 
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in Občino Izola) ter  nabavljena oprema v sklopu  projekta Mala barka 2 za usposabljanje članov 
akademije pomorskih obrti in veščin. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7722 Parenzana Colors Interreg SLO-CRO  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projektna vloga na razpis ni bila odobrena, zato sredstva na predmetni postavki nismo realizirali. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7724 Strategija razvoja turizma  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz predmetne postavke smo sredstva namenili za izdelavo  strateških smernic razvoja destinacije 
Izola. Strateške smernice razvoja destinacije so uporaben dokument, ki skupaj z akcijskim 
načrtom predstavljajo podlago za izdelavo nove Strategije izolskega turizma, k izdelavi katere bo 
potrebno pristopiti v čim krajšem času. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7727  RiDiN - Ribe danes in nekoč- LAS Istre  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projektna vloga na razpis ni bila odobrena, zato sredstva na predmetni postavki nismo realizirali. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7728 Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projekt je bil uspešno prijavljen na Las Istre in predvideva označitev in ureditev treh kolesarskih 
počivališč na podeželju, postavitev informacijskih tabel, ureditev (čiščenje rasti in zagotavljanje 
prehodnosti) pohodniške poti Pot vodnih virov. Na predmetni postavki v letu 2018 ni prišlo do 
realizacije, s projektnimi aktivnostmi bomo pričeli v letu 2019. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7729 Belvederske terase  - razvoj regij  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projektna vloga na razpis ni bila odobrena, zato sredstva na predmetni postavki nismo realizirali. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7730  Kaštelir, Interreg SI-HR  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projektna prijava na razpis Interreg Slo-HR je bila uspešna. Projekt predvideva  manjše 
infrastrukturne ureditve poti brez gradbenega dovoljenja, promocijo, ulitek kaštelirskega goniča  
v srebru kot protokolarno darilo, označevalne table, upravljalski načrt in turistično valorizacijo. 
Projekt je v izvajanju od oktobra 2018 vendar v tekočem letu še ni prišlo do realizacije sredstev 
na postavki. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 
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7731 Green bay parks SI-HR  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Projektna vloga na razpis ni bila odobrena, zato sredstva na predmetni postavki nismo realizirali. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik 

7732 Kolesarske poti Interbike II ITA-SLO  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz predmetne postavke se je financiralo plačilo lastnega deleža v okviru čezmejnega projekta 
Adriabike Interbike II v okviru katerega bodo na področju občine Izola postavljene označevalne 
table na kolesarskih poteh iz sklopa Uživajmo podeželje. Označile se bodo kolesarske poti na 
podeželju, postavile informacijske table z zemljevidom občine na treh lokacijah, ter v centru 
mesta se bo ustrezno označilo navezavo na kolesarsko pot D8 - Parenzana. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7733 SEADRION  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izvajanje projekta SEADRION v okviru programa Interreg 
Adrion. Projekt se je začel izvajati 1. 2. 2018, pogodba z JZP Izola za zagotavljanje tehnične 
podpore pri izvajanju projekta pa je bila sklenjena šele konec oktobra 2018. Realizacija je zato 
nižja od predvidene. 

Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin 

7800 Izolana Hiša morja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za ureditev zbirke Izolana, katero je v sodelovanju s TGZ 
Izola pripravil Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana ter za plačilo obratovalnih stroškov Hiše 
morja (voda, elektrika, telefon, smeti, študentsko delo), ki je bila v lanskem letu prenesena v 
upravljanje Turističnemu združenju Izola. Prostori nekdanjega muzeja Parenzane so bili 
obnovljeni tako da je Hiša morja Izolana ponovno v celoti na ogled. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7801 Razvojni projekti - RRA  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V okviru proračunske postavke “razvojni projekti“ se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
delovanja Regionalne razvojne agencije pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega 
programa. V letu 2018 smo sofinancirali prevzete naslednje pogodbene obveznosti: delovanje 
enotne štipendijske sheme, štipendije, točka VEM, delovanje Regionalnega razvojnega centra 
Koper in sofinanciranje vodenja projektov.  

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

7804 Strokovne podlage za investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila namenjena stroškom izdelave idejnih zasnov, strokovnih podlag, dokumentov 
identifikacije investicijskih projektov ter drugih dokumentov v pripravah na investicije; 
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V proračunskem letu 2018 so se sredstva porabila za manjše projekte in študije, kot so  DIIP za 
ureditev kolesarskih poti in JR na trasi Parenzana, Obalna cesta, kolesarska ob OŠ Vojke Šmuc - 
Kosova, kolesarska Kosova - Leninova, za DIIP izgradnje zadrževalnikov RIkorvo, Morer in 
Mehanotehnika II, za izdelavo ocene zmožnosti izgradnje zadrževalnikov Rikorvo, Morer in 
Mehanotehnika II, za izvajanje upravljanja z energijo v javnih stavbah, PZI projekt za izvedbo 
krožnega križišča med Industrijsko cesto in Kajuhovo ulico.  Del sredstev iz postavke se je 
porabilo za plačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

7807 Urejanje toponomastike  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na proračunski postavki v letu 2018 ni bilo realizacije. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8007 Mestna čistilna naprava  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na tej postavki so se porabila za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja na CČN po 
predvidenem planu. Namenski prihodki za investicijsko vzdrževanje so prihodki iz najema 
komunalne infrastrukture. Del sredstev iz postavke je bil namenjen za druge operativne odhodke. 

Iz operativnih odhodkov se je sredstva iz leta 2018 porabilo za plačilo mesečnih računov za 
okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8008 Inv. vzdr. občinskih cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva iz postavke se je porabilo za ureditev Krožnega križišča med Industrijsko cesto in 
Kajuhovo ulico, za izvedbo sanacije brežine na cesti proti Baredom II. faza, za asfaltiranje ceste 
proti Grbcem II. faza, za preplastitev Kettejeve ulice in Bazoviške ulice v sklopu investicijskega 
vzdrževanja kanalizacijskega in vdovodnega omrežja, ter za preplastitev Nazorjeve ulice. ter za 
dokončanje projekta preplastitve Ulice ob Pečini v sklopu investicijskega vzdrževanja 
vodovodnega sistema. Del sredstev se ja porabil za poplačilo obveznosti iz leta 2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8011 Pristaniška infrastruktura  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila predvidena za ureditev prenosa infrastrukture Valobrana 3 iz koncesionarja 
Marinvest na Občino Izola, vendar zaradi nejasnosti glede obračuna DDV prenos v 2018 še ni bil 
izveden. Preostali del je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju pristaniške infrastrukture, in 
sicer izvedbo hidrantnega omrežja v občinskem pristanišču. Manjši del sredstev je bil namenjen 
za izvedbo rednega vzdrževanja plovnih poti (plačilo deleža Občine Izola). 

Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek 
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8012 Komunalne deponije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za izvajanje rednih vzdrževalnih del in monitoringa na 
odlagališču komunalnih odpadkov. 

Sredstva so se porabila za kritje stroškov izvajanja nujnih vzdrževalnih del in monitoringa ter za 
ureditev vhoda na tehtnici na zbirnem centru. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8013 Umirjanje prometa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Kot upravljavci občinskih cest smo skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 
4/99, 10/99 in 8/03) ter Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave 
Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009) odgovorni za stanje in varnost cestnega prometa v občini. 
S proračunsko postavko zagotavljamo sredstva za nakup ali ureditev novih ukrepov za umirjanje 
prometa ter za povečanje prometne varnosti na občinskih cestah.  

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

8014 Avtobusna postajališča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so so porabila za plačilo obveznosti iz leta 2017 ter za izvajanje nujnih vzdrževalnih del 
na obstoječih avtobusnih postajah. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8015 Gradnja občinskih cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Realizacija proračunske postavke zajema izvedene novogradnje cestnih površin v okviru 
predvidenega obsega plana in sicer dokončanje rekonstrukcije Prešernove ceste na odseku od 
krožišča pri avtokampu Jadranka do Kajuhove oz Bazoviške ulice z dogradnjo kolesarske steze, 
peš poti, javne razsvetljave in hortikulturne ureditve; izgradnjo dostopne ceste v območju ZN 
KHM za dostop do objekta KZ Metlika in območja ZN Iplas - Polimer; opremljanje območja ZN 
E. Vatovec z ureditvijo dostopnih cest, parkirišč in peš poti ter rekonstrukcijo dela Ul. Oktobrske 
revolucije z ponovno ureditvijo javnih parkirišč, peš hodnika in ekoloških otokov.  

Postavka zajema tudi stroške, povezane s predhodno izdelavo investicijske  dokumentacije za 
projekte v pripravi (Opremljanje območja OPPN CMI - Vzhod), stroške izdelave projektne 
dokumentacije opremljanje območja Šared, izdelave spremembe projektne dokumentacije za 
krožišče v območju LN Cesta "A", stroške gradbenega in projektantskega nadzora za izvedene 
gradnje in stroške povezane s pripravo investicijske dokumentacije, in sicer plačilo nadomestila 
za spremembe namembnosti zemljiščih za območje OPPN CMI - Vzhod v fazi pridobivanja 
dovoljenja za gradnjo. 

 Odstopanje v izvršitvi je odraz manjšega obsega del in prihrankov pri investiciji Prešernove 
ceste in izvedbi ureditev v območju LN E. Vatovec. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 
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8016 Parkirišča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz sredstev investicijskega vzdrževanja se je izvedlo parkirišče ob OŠ Livade - med Južno cesto 
in ulico Emilia Driolija ter za ureditev petih polnilnih postaj za električna vozila (v Kortah, 
parkirišče Tomažičeva, parkirišče pri Hotelu Delfin, parkirišče Lonka in parkirišče Veliki trg). 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Realizacija proračunske postavke zajema izvedene novogradnje na meteorni in fekalni 
kanalizaciji v obsegu predvidenega plana in sicer izvedbe meteorne kanalizacije ob 
rekonstrukciji Prešernove ceste na odseku od krožišča pri avtokampu Jadranka do Kajuhove oz 
Bazoviške ulice ; izvedbe meteorne kanalizacije pri izgradnji dostopne ceste v območju ZN 
KHM za dostop do objekta KZ Metlika in območja ZN Iplas - Polimer in in izvedbo fekalne in 
meteorne kanalizacije pri komunalnem opremljanju območja ZN E. Vatovec in rekonstrukcije 
dela Ul. Oktobrske revolucije.  

Postavka zajema tudi stroške povezane z izdelavo spremembe projektne dokumentacije za 
fekalni kolektor Jagodje - Šared in plačila odškodnine za služnosti za projekte v pripravi 
(Opremljanje območja OPPN Šared) in služnosti na trasi fekalnega kolektorja Jagodje - Šared. 

Odstopanje v izvršitvi je odraz neizvedene investicije v gradnjo fekalnega kolektorja Jagodje - 
Šared, ki je bila planirana v proračunskem letu 2019. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 

8018 Gradnja vodovodnih sistemov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V sklopu investicijskega vzdrževanja vodovodnega se je zaključilo z obnovitvijo vodovoda v 
Kettejevi ulici, v severnem delu Bazoviške ulice in zaključilo s sanacijo vodovoda na križišču 
med Regentovo ulico in Industrijsko cesto. Iz konta investicijskega vzdrževanja se je izvedlo 
tudi "Skupni program", ki je bil predviden v letu 2018. 

V okviru plana predvidenih investicij v letu 2018 je bil izveden vodovod ob gradnji dostopne 
ceste v območju ZN KHM do objekta KZ "Metlika" in območja ZN Iplas - Polimer. Odstopanje 
od plana gre na račun neizvedenih planiranih investicij v gradnjo vodovodnih sistemov ob 
opremljanju območja OPPN CMI - Vzhod, opremljanju območja OPPN Šared, pri gradnji 
podaljšanja Južne ceste za opremljanje območij južno od ceste (ZN CMI – jug in OPPN 
»Živilska«) in izvedbe vodovoda  za oskrbo območja ZN Livade – zahod ob gradnji krožišča na 
cesti A in Prešernovi cesti 

Obrazložitev pripravila: Boštjan Gorela, Boris Stupar 

8019 Gradnja javne razsvetljave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Stroški izvršitve postavke zajemajo stroške izvedbe javne razsvetljave pri rekonstrukciji in 
gradnji kolesarske steze in peš poti ob Prešernovi cesti na odseku od krožišča "Jadranka" do 
krožišča na Bazoviški ulici, gradnje javne razsvetljave pri izvedbi dostopne ceste v območju ZN 
KHM (dostopna cesta "Metlika") in opremljanju območja LN E. Vatovec. 
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Nižja izvršitev na postavki gre na račun neizvedenih del na opremljanju območja OPPN CMI - 
Vzhod in krožišča na Prešernovi (LN Cesta "A"). 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 

8021 Urejanje hudournikov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Izvršitev postavke odraža plačilo končne situacije za izvedeno investicijo v regulacijo 
hudournika Mehanotehnika II, ki je zapadla v plačilo v začetku leta 2018. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar. 

8025 Mestni potniški promet  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

S proračunsko postavko so bila zagotovljena sredstva za morebitno uvedbo mestnega potniškega 
prometa. V letu 2018 ni prišlo do odločitve o aktivnostih na tem področju, zato ni bilo 
realizacije. V skladu z dogovorom s koncesionarjem pa so bili uvedeni dodatni prevozi na 
medkrajevni liniji Piran - bolnica Izola, vendar to za občino Izola ni predstavljalo dodatnih 
stroškov. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

8029 SPVCP - Promocija in osveščanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za izvajanje aktivnosti v skladu s sprejetim programom dela 
in finančnim načrtom SPV za leto 2018. Izvedeni sta bili dve lutkovni predstavi s prometno 
vsebino za otroke iz vrtca in preventivna delavnica "Še vedno vozim - vendar ne hodim" za 
devetošolce. Nabavljeni so bili učni pripomočki za mentorje prometne vzgoje, izdelani in 
natisnjeni so bili letaki za opozarjanje voznikov na počasnejšo vožnjo v bližini vrtcev in šol. 
Sredstva so se porabila tudi za plačilo ozvočenja v parku Pietro Coppo na prireditvi "Dan brez 
avtomobila" v okviru Evropskega tedna mobilnosti. S programom dela sta bila predvidena tudi 
dva preventivna dogodka z demo napravami, ki pa nista bila izvedena. 

Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin 

8031 Stroški delovanja komisije za urejanje prometa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Skladno s sklepom župana, št. 371-588/2014 z dne 27.11.2014 je bila za pripravo izhodišč za 
izdelavo Celostne prometne strategije imenovana posebna delovna skupina za strategijo ureditve 
prometa v Občini Izola. V delovni skupini sodelujejo tudi zunanji člani, ki so za svoje strokovno 
delo upravičeni do nagrade. V letu 2018 s strani vodje komisije ni prišlo do zahtevka za izplačilo 
nagrad članom, zato ni bilo izvršitve. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

8032 Gradnja občinskih cest - zemljišča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki smo v letu 2018 porabili približno polovico sredstev, največ za nakup zemljišč v 
območju OPPN Šared. Na preostalih območjih zemljišč nismo odkupili, bodisi zaradi 
neodzivnosti strank, bodisi zaradi dolgotrajnosti predhodnih postopkov. 
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Obrazložitev pripravila; Tamara Grbavac 

 

8033 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del na kanalizaciji se je v proračunskem letu 2018 zaključilo 
z izvedbo javnega dela kanalizacijskega priključka za objekte Kajuhova 15, Livade 28, Polje 35 
in 35 A, zaključilo se je z delno rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja na Cankarjevem 
drevoredu, saniralo se je podmorski izpust, popolnoma prenovilo kanalizacijsko omrežje na 
severnem delu Bazoviške ulice, zamenjalo se je grablje na črpališču Cankarjev drevored, delno 
se je saniralo kanalizacijsko omrežje v Kettejevi ulici, izvedlo se je nadgradnjo CNS sistema na 
črpališču ter posnelo in delno saniralo udor morske vode na Sončnem nabrežju. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8034 Zapiranje odlagališča v Izoli  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva iz postavke so bila porabljena za izdelavo PZI projektov za zaprtje odlagališča 
odpadkov. Ostala sredstva niso bila porabljena, ker je razpis za pridobitev izvajalca del 
predviden v prvi polovici leta 2019. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8035 Kolesarske steze  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz postavke so se sredstva namenila označitvi kolesarske poti na Cankarjevem drevoredu. 
Kolesarska steza, ki je bila še izvedena v letu 2018 (povezava OŠ Vojke Šmuc -Kosova) se 
financirale iz drugega NRP-ja OB040-18-0004). 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

8037 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Iz postavke investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave so bila sredstva uporabljena pri 
ureditvi dotrajane razsvetljave v  sklopu ureditve krožnega križišča med Industrijsko cesto in 
Kajuhovo ulico, za zamenjavo nedelujoče svetilke ob avtokampu Jadranka ter za zamenjavo 
svetil v Levstikovi ulici in na carinskem pomolu. Predvidena je bila še dopolnitev razsvetljave ob 
kolesarski stezi OŠ Vojke Šmuc - Kosova, vendar zaradi dolgih dobavnih rokov dopolnitev ni 
bila realizirana. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 
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4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 
  

9004 Občinski inšpektorat  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje občinskega inšpektorata in redarstva. V 
letu 2018 je bilo porabljeno 12.388,82 evrov oz. 57,86 % planiranih sredstev. Razlogi za 
nekoliko manjšo porabo sredstev je predvsem nižja poraba sredstev za nagrade zagovornikov, saj 
postopki še tečejo na pristojnem sodišču, manjša poraba je bila tudi pri tekoče vzdrževanje druge 
opreme. 

Obrazložitev pripravil: Igor Skok 

9006 Medobčinski inšpektorat  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

9006 – Medobčinski inšpektorat 

 

Sredstva na proračunski postavki so bila rezervirana za namen morebitne aktivnosti pri združitvi 
Občinskega inšpektorata in redarstva občine Izola v Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V letu 
2018 na postavki ni bilo izvršitve saj združitev ni bila izvedena. 

Obrazložitev pripravil: Črtomir Krnel 

9007 Čiščenje odlagališč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki so bila predvidena za sanacijo divjih odlagališč za katere ni možno 
ugotoviti povzročitelja in se nahajajo na javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Izola ter na 
ostalih zemljiščih v skladu z Odlokom o zunanjem videzu in urejenosti mesta, naselij in 
podeželja v Občini Izola. V letu 2018 ni bilo zaznanih večjih črnih odlagališč. Sredstva so bila 
porabljena v višini 1.095,34 evrov oz. 49,07 %. 

Obrazložitev pripravil: Igor Skok 

9009 Radarji  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Proračunska postavka predvideva sredstva za najem stacionarnega merilnika hitrosti in ohišji za 
namestitev stacionarnega merilnika hitrosti. V letu 2018 je bilo porabljeno 29.288 evrov oz. 
74,09 % planiranih sredstev. 

Obrazložitev pripravil: Igor Skok 
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4700 URAD ZA PROSTOR IN 
NEPREMI ČNINE  

 

3102 Strokovne podlage in prostorski akt  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 je bilo za strokovne podlage in prostorske akte predvidenih 65.400,00 eur, 
realiziranih je bilo 52.704,02 eur. Ker je s 1. 6. 2018 prišla v veljavo nova prostorska zakonodaja 
in z njo povečan obseg dela strokovnih služb za prostor, se določene aktivnosti izdelave 
izvedbenih aktov, predvidene v letu 2018, niso izvajale. 

Obrazložitev pripravil/a: Tjaša Škrbina 

3104 Svetovalne storitve za urejanje prostora  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za svetovalne storitve za urejanje prostora je bilo v letu 2018 predvidenih 15.000,00 eur, 
realiziranih je bilo 16.243,25 eur. Razlog za odstopanje je najverjetneje pavšalno ocenjena višina 
postavke v sprejetem proračunu, za katero se je skladno z že predhodno sklenjeno pogodbo 
potrebovalo višji znesek. 

Obrazložitev pripravil/a: Tjaša Škrbina 

3105 Občinski prostorski načrt  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki občinski prostorski načrt je bilo predvidenih 100.000,00 eur, realiziranih je bilo 
64.957,68 eur. Porabljeno je bilo manj sredstev, kakor je bilo planiranih, saj se obveznosti iz 
sklenjenih pogodb niso izvedle v celoti. Za eno od že sklenjenih pogodb je bil račun odrejen v 
letu 2018, vendar je bilo plačilo izvedeno v letu 2019. Poleg navedenega so se nekatere pogodbe 
za izdelavo potrebnih strokovnih podlag, ki so bile planirane v 2018, sklenile šele v začetku leta 
2019.  

Obrazložitev pripravil/a: Maja Marinšek 

3106 Urbana ureditev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki Urbana ureditev se izvajata dva projekta: urbana ureditev mestnega jedra Izole in 
mestni vrtovi.  

V sklopu projekta urbana ureditev mestnega jedra Izole je bila popravljena ena osvetlitvena tabla 
in izvedeni so bili dodatni ključi za odpiranje tabel. Ostala sredstva, ki so bila predvidena za 
ozelenitev korit na dodatno postavljenih elementih urbane ureditve (park ob Kosovelovi ulici in 
park ob pokopališču), se ni izvedla.  

V sklopu projekta mestni vrtovi je bila predvidena izvedba objekta z garderobami, wc-jem, 
prostor za spravilo orodja in nadstrešek. Na podlagi predloga samih zakupnikov je Občina 
izvedla vodovodni priključek za celotno območje z lastnim jaškom, s števcem za vsak ločen 
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vrtiček. Zaradi navedenega so se sredstva drugače razporedila in ni bilo več možno izvesti 
predvidenega objekta, ki predvideva večji finančni zalogaj.  

Obrazložitev pripravil/a: Tjaša Škrbina in Teura Raschini 

4201 Tekoče vzdrževanje stanovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanj predvidenih 169.850,00 eur, 
pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 44.893,45 eur. Za tekoče vzdrževanje stanovanj 
skladno z Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017 skrbi 
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.. Skladno s poslovnih načrtom je bilo v letu 2018 za 
vzdrževanje stanovanj predvidenih 95.000,00 eur. Do manjše realizacije je prišlo zaradi 
različnega razumevanja oz. razmejevanja med tekočimi in investicijskimi vzdrževalnimi deli 
med upravljavcem in Občino Izola. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4202 Upravljanje stanovanjskega sklada  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za upravljanje stanovanjskega sklada predvidenih 263.366,00 
eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 170.672,52 eur. V postavki upravljanje 
stanovanjskega sklada so bila predvidena sredstva za obratovalne in druge tekoče stroške vezane 
na stanovanja in sredstva za strošek izvajanja dejavnosti upravljanja, ki ga skladno s Pogodbo o 
upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017, opravlja Javno podjetje Komunala 
Izola d.o.o. (pavšal). Neporabljena so ostala sredstva za stroške upravljanja stavb (upravniki), ki 
so bila planirana previsoko. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4207 Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj 
predvidenih 51.300,00 eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 4.491,63 eur. Za 
investicijsko vzdrževanje stanovanj skladno s Pogodbo o upravljanju stanovanj v lasti Občine 
Izola z dne 9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.. Skladno s poslovnih načrtom 
je bilo v letu 2018 za investicijsko vzdrževanje stanovanj predvidenih 52.000,00 eur.  

Do manjše realizacije je prišlo zaradi različnega razumevanja oz. razmejevanja med tekočimi in 
investicijskimi vzdrževalnimi deli med upravljavcem in Občino Izola, zaradi česar je bilo 
investicijsko vzdrževanje začasno ustavljeno. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4208 Interventno vzdrževanje stanovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za interventno vzdrževanje stanovanj predvidenih 25.000,00 
eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 1.242,43 eur. Za interventno vzdrževanje 
stanovanj skladno z Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 
9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.  Na tej postavki so predvidena sredstva za 
interventna dela, ki so nujna in dela, ki jih odredi pristojna inšpekcija ter drugi izdatki s tega 
področja. 
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Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4210 Vračila lastnih udeležb najemnikom  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto je bilo 2018 je za vračila lastnih udeležb najemnikom (valorizacija lastne 
udeležbe) predvidenih 10.000,00 eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 8.465,04 eur.  

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 
76.268,00 eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 73.768,17 eur. Za tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov skladno s Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z 
dne 9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o..  

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4302 Upravljanje poslovnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za upravljanje stanovanjskega sklada predvidenih 301.156,00 
eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 171.839,54 eur. V postavki upravljanje 
stanovanjskega sklada so bila predvidena sredstva za obratovalne in druge tekoče stroške vezane 
na stanovanja in sredstva za strošek izvajanja dejavnosti upravljanja, ki ga skladno s Pogodbo o 
upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017, opravlja Javno podjetje Komunala 
Izola d.o.o. (pavšal). Neporabljena so ostala sredstva za stroške upravljanja stavb (upravniki), ki 
so bila planirana previsoko. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4305 Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov 
predvidenih 105.487,00 eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 93.451,19 eur. Za 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov skladno s Pogodbo o upravljanju poslovnih 
prostorov v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.. 
Skladno s poslovnih načrtom je bilo v letu 2018 za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
predvidenih 38.315,00 eur. Občina Izola je sama izvedla ureditev večjega števila poslovnih 
prostorov, med drugim muzeja Izolana. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4306 Vračilo vloženih sredstev najem.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki so bila predvidena sredstva za vračilo vloženih sredstva v poslovni prostor na 
Dantejevi 4, ker je bilo realizirano. 

Obrazložitev pripravil/a: Marko Starman 
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4307 Začasna prodajna mesta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za začasna prodajna mesta predvidenih 9.000,00 eur. Izvršitev 
na postavki je nižja od načrtovane predvsem zaradi nižjih obratovalnih stroškov prodajnih mest. 

Obrazložitev pripravil/a: Mateja Miklavčič 

4311 Interventno vzdrževanje poslovnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za interventno vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 
15.000,00 eur, pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 4.272,97 eur.  Za interventno 
vzdrževanje poslovnih prostorov skladno z Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti 
Občine Izola z dne 9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.  Na tej postavki so 
predvidena sredstva za interventna dela, ki so nujna in dela, ki jih odredi pristojna inšpekcija ter 
drugi izdatki s tega področja. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

4312 Drugi objekti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Rušitev objekta in ureditev javnih površin, je bila v celoti realizirana v okviru načrtovanih 
sredstev. 

Obrazložitev pripravil/a: Marko Starman 

7501 Razpolaganje s premoženjem  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki so bila v letu 2018 planirana sredstva za stroške oglaševanja, geodetske storitve, 
cenitve, stroške notarjev, izvedencev ter druge storitve komunale in sicer v skupni višini 
70.363,00 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane (42%), predvsem zaradi ne izvedbe 
oglaševanja in zaradi prenosa plačila že odrejenih računov v leto 2019. 

Obrazložitev pripravil/a: Patricija Fabijančič Močibob 

7502 Energetske izkaznice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Skladno z zakonom je bilo potrebno za poslovne prostore in stanovanja, ki se oddajajo v najem 
pridobiti energetske izkaznice upravljanje kar je v preteklem letu naročala  Komunalo v okviru 
prenosa poslovno stanovanjskega fonda. 

Obrazložitve pripravil: Marko Starman 

7503 Vpisi v kataster stavb  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na postavki  so bila porabljena za izvedbo geodetskih in drugih postopkov za vpis stavb 
v kataster stavb ter parcelacije in nadalje vpis novega stanja v zemljiško knjigo. V letu 2018  je 
bilo s te postavke porabljenih 2.903,36 EUR, okoli 15% od načrtovanih sredstev. Do odstopanja 
je prišlo zaradi manjšega obsega izvedenih del. 
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Obrazložitev pripravil/a: Barbara Miklavc 

8005 Strokovne podlage za investicije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki so bila predvidena sredstva za morebitne preveritve in študije, ki niso vezane na že 
pričete investicije. V leta 2018, ni bilo potrebe po tovrstni porabi. 

Obrazložitev pripravil/a: Marko Starman 

8028 Nakup zemljišč za obstoječe ceste  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V proračunu za leto 2018 je bilo za nakup zemljišč za obstoječe ceste predvidenih 15.000,00 eur, 
pri čemer je bilo do 31.12.2018 porabljenih 6.290,00 eur . Sredstva planirana na tej postavki so 
namenjena plačilom nakupa zemljišč in odškodninam zaradi sodnih postopkov. Nižja realizacija 
je posledica dolgotrajnih postopkov menjave oz. nakupa. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

9008 Upravljanje garažne hiše ZDI  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Upravljanje z garažno hišo je prešlo na Komunalo v okviru prenosa poslovno stanovanjskega 
fonda in se je zato financirala v okviru le tega. 

Obrazložitev pripravil/a: Marko Starman 

 

 

5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO
  

 

0101 Stroški delovanja KS S. mesto  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za delovanje KS Staro mesto nismo uspeli realizirati vseh planiranih sredstev, realizacija je bila 
le 9% Naj več sredstev smo porabili za pisarniški material, sejnine in reprezentanco. 

Ker so letos potekale Lokalne volitve 2018 se Svet KS ni pogosto sestajal in odločal, kako bo 
vnaprej, ker je to nalogo prepustil novo izvoljenemu Svetu KS. 

Največ aktivnosti je potekalo s krajani na področju urejanja in premikanja ekoloških otokov, kar 
predstavlja večni problem. Predsednica se je osebno angažirala pri pogovorih s krajani in JP 
Komunalo Izola, da bi čim več težav sproti in racionalno rešili. Tako smo tudi posredovali pri 
težavah poplavljanja ulic ( Ob stolpu, Kosovelova, Ribiška..). Strokovne službe Občine Izola in 
JP Komunala Izola so podpisali pogodbo za sanacijo nastale situacije in v prvi fazi nekaj del že 
uspešno izpeljali. 

Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž 
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0102 Stroški plač. prometa KS S. mesto  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zaradi manj plačil od predvidenih, nismo porabili vseh sredstev namenjenih plačilnemu prometu, 
realizacija je bila le 2,32%. 

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž 

 

5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM   
 

0201 Stroški delovanja KS Haliaetum  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za delovanje KS Haliaetum nismo uspeli realizirati vseh planiranih sredstev, realizacija je bila v 
višini 30,82%. Največ sredstev smo porabili za pisarniški material, sejnine in reprezentanco. 

Ker so letos potekale Lokalne volitve 2018 se Svet KS ni pogosto sestajal in odločal, kako bo 
vnaprej, ker je to nalogo prepustil novo izvoljenemu Svetu KS. 

Aktivnosti so potekale predvsem na področju urejanja pokopališke infrastrukture ( ureditev 
mrliške vežice, dostop do pokopališča...), urejanje poškodovanih delov pločnika in skrb za 
zelenice, za kar smo dajali predloge strokovnim službam Občine Izola in JP Komunali Izola. 

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž 

0202 Stroški plač. prometa KS Haliaetum  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Zaradi manj plačil od predvidenih, nismo porabili vseh sredstev namenjenih plačilnemu prometu, 
realizacija je bila v višini 3,41% 

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž 

 

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE  
 

0301 Stroški delovanja KS Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

KS Livade je za svoje delovanje porabila manj sredstev od načrtovanih in sicer v višini 59,30% 
Manj je bilo sklicanih sej Sveta KS in Interesnih zborov krajanov. Predsednik Sveta KS se je 
dogovarjal s krajani, kjer so nastopile težave in in sam posredoval pri strokovnih službah preko 
oddanih dopisov in osebnega kontakta, da so se težave sproti in učinkovito reševale. Predvidena 
sredstva so bila najbolj učinkovito uporabljena pri plačevanju električne energije, vode in 
komunalnih storitev, telefona . Pri ostalih postavkah pa je bila realizacija nižja, kar je bilo 
posredno povezano z Lokalnimi volitvami 2018, ker se v tem času člani Sveta niso aktivno 
sestajali in odločali. 

Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž 
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0302 Vzdrževanje cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za vzdrževanje lokalnih cest niso bila porabljena vsa sredstva, ker so precej poškodovanih cest 
prevzele v popravilo strokovne službe Občine Izola, saj je bilo zaradi neurij in poplav 
organizirana celovita obnova in urejanje. Realizacija na tej postavki je bila v višini 34,45%. 

Obrazložitev pripravila : Mirjam Mlekuž 

0304 Oprema za delovanje KS Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 smo dokončali z urejanjem poslovnih prostorov KS za kar smo uporabili vsa 
predvidena sredstva, torej je bila realizacija v višini 99,97%, 

Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž 

0305 Stroški plač. prometa KS Livade  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Za plačilo plačilnega prometa nismo porabili vseh predvidenih sredstev, ker je bilo očitno 
plačilnega prometa manj, kot smo načrtovali. Realizacija plačil plačilnega prometa je bila 
22,15%. 

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž 

 

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE 
  

0401 Stroški delovanja KS Korte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka je namenjena stroškom delovanja krajevne skupnosti, in sicer za opravljanje tekočih 
administrativnih opravil, organiziranju interesnih zborov krajanov, drugih sestankov, komisij in 
predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola. V letu 2018 so bila realizirana sredstva v višini 
68,46 %. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

0402 Zadružni dom Korte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Postavka je namenjena stroškom delovanja Zadružnega doma Korte, in sicer za plačevanje 
stroškov, tekoča vzdrževanja, zavarovanje objekta,... V letu 2018 so bila porabljena sredstva v 
višini 70,39 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0404 Vzdrževanje cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje cest in komunalne storitve. V ta namen so bila letu 2018 
porabljena sredstva v višini 30,07 %. 
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Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0406 Ureditev vodnih virov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva bila porabljena za tekoče vzdrževanje vodnih virov (košnja, investicijsko vzdrževanje 
objektov,...). V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 91,49 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0412 Oprema za delovanje KS Korte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za delovanje krajevne 
skupnosti. V letu 2018 smo za potrebe delovanja krajevne skupnosti kupili 25 stolov za opremo 
t.i. pevske sobe in štiri komplete t.i. zimskih miz in klopi. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0413 Stroški plač. prometa KS Korte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila planirana za plačevanje plačilnega prometa (UJP). Realizacija v letu 2018 je bila 
v višini 7,49 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0415 Poslovni prostor Malija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila planirana za vzdrževanje Poslovnega prostora na Maliji. V letu 2018 do 
vzdrževalnih del ni prišlo, zato je realizacija postavke 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0416 Zadružni dom Malija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo in adaptacijo Zadružnega doma Malija. Sredstva so 
bila v letu 2018 porabljena v višini 89,55 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

5521 Športno igrišče Šared  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila planirana za sanacijo igrišča na Šaredu. V letu 2018 do sanacije igrišča ni prišlo, 
zato so porabljena sredstva v višini 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 
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5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE 
DOBRAVA  

 

0501 Stroški delovanja KS Jagodje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila namenjena delovanju KS, za opravljanje tekočih administrativnih opravil 
(elektrika, voda, telefon, internet, časopisi, poštnina, sejnine, drugi operativni odhodki,...), 
organiziranju interesnih zborov krajanov, drugih sestankov, komisij in predstavitvi prostorskih 
aktov Občine Izola. Za funkcionalno delovanje KS je bilo v letu 2018 porabljenih 8.202,21 €, kar 
predstavlja 82,37 % izvršitve. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0502 Stroški objekta Jagodje 24A  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so bila predvidena za stroške, ki jih ima objekt KS (varovanje, tekoča vzdrževalna dela, 
operativni odhodki, investicije,...). V letu 2018 je bilo za potrebe objekta na naslovu Jagodje 24a, 
Jagodje, porabljenih 3.159,28 €, kar znaša 3,56 % realizacije, saj se večjih novogradenj in 
investicijskih vzdrževanj ni izvedlo.  

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0503 Vzdrževanje cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so namenjena za urejanje ne kategoriziranih cest (tamponiranje, betoniranje, 
odvodnjavanje, razna manjša popravila,…) na območju KS Jagodje – Dobrava.   

V letu 2018 je za vzdrževanje cest (strojno ravnanje cest s tamponom, saniranje pretokov, 
čiščenje odvodnih kanalov, sanacija po neurju,…) bilo porabljenih 4.267,50 €, kar predstavlja 
99,24 % realizacijo.  

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0504 Balinišče KS Jagodje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Na postavki ni bilo realizacije, saj še vedno potekajo usklajevalni pogovori med strankami v 
postopku pridobitve zemljišč (lastniki v tujini). Zato je bila realizacija v letu 2018 v višini 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0510 Stroški plač. prometa KS Jagodje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila 
RS, in sicer stroškov vodenja podračuna. 
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V letu 2018 so se porabila sredstva v višini 5,93 €, kar znaša 5,93 % realizacije.  

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

0511 Praznik KS Jagodje - Dobrava  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

Sredstva so planirana za tradicionalni praznik krajevne skupnosti. V letu 2018 smo za 
organizacijo in izvedbo praznika porabili 2.283,37 €, kar znaša 78,74 % realizacije. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

 

  

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE 
ZADEVE  

 

6302 Odplačila glavnic  

Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 

V letu 2018 je občina poravnavala obveznosti za poplačilo glavnic po dolgoročnih posojilih v 
višini 1.034 mio EUR. 

Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
 

OB040-15-0001 Zunanje garaže PGD Korte  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila predvidena za izgradnjo garaže za potrebe PGD Korte. V letošnjem 
letu je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena. 
Sredstva so bila porabljena v višini 6.588,00 evrov oziroma 13.59%, za izdelavo načrtov in 
druge projektne dokumentacije. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-16-0007 Progr. opremljanja za spl. potrebe ZR 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so namenjena opremljanju za splošne potrebe ZIR. Na omenjeni postavki letos nismo 
porabili sredstev, ker nismo nabavljali oziroma opremljali enote ZIR. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-16-0028 PGD Korte - Vozilo GVMG1  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena nakupu vozila za potrebe PGD Korte. Vozilo smo v letošnjem letu kupili 
in porabili 7.000,00 evrov kar znaša 100% namenjenih sredstev na postavki. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-16-0029 JZGB Koper - Servis gasilske lestve 2006  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila namenjena servisu gasilske lestve JZGB Koper. Sredstva so bila 
porabljena v celoti. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-16-0074 PGD Izola - Unimog  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena odplačilu finančnega leasinga nakupa vozila za potrebe PGD Izola. 
Sredstva so bila porabljena v celoti. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 
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OB040-16-0075 PGD Izola - Kombi GVM1  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena odplačilu finančnega leasinga nakupa vozila za potrebe PGD Izola. 
Skladno z DIIIP-om so bila sredstva porabljena v višini 7.905,84 evrov, kar predstavlja 90%, 
sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-16-0084 JZGB Koper - Kombinirano vozilo  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena odplačilu finančnega leasinga nakupa vozila za potrebe JZGB Koper. 
(kombinirano vozilo) Sredstva so bila porabljena v celoti. 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-17-0011 JZGB Koper - Tehnično vozilo  

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena odplačilu finančnega leasinga nakupa vozila za potrebe JZGB koper. 
(tehnično vozilo) Skladno z DIIIP-om so bila sredstva porabljena v višini 8.340,98 evrov, kar 
predstavlja 98%, sredstev na postavki 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

OB040-18-0006 Program inv. vzd. Gasilskega doma PGD Izola - 2018 
Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gasilskega doma PGD Izola. Sredstva so bila porabljena v 
celoti. (zamenjava oken) 

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič 

 

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE 
ZADEVE  

 

OB040-11-0028 Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1  

Stanje projekta 

Občina Izola namerava zgradbo na Verdijevi ulici 1, ki se je v preteklih letih uporabljala kot 
pisarne občinske uprave, prenoviti tako, da se v pritličje umestijo prostori za potrebe izvajanja 
kulturnega programa oziroma večnamenska dejavnost. V prvem nadstropju pa bi se uredili 
protokolarni prostori Občine Izola. Objekt je spomeniško zaščiten, pomeni, da je spomenik 
javnega pomena in se ga kot takega tudi prvič raziskuje. Na podlagi navedenega so tudi 
procedure pridobivanja soglasij in izpolnjevanja pogojev za pridobitve le -teh daljši ter strožji.  

V letu 2018 smo izvedli dela v višini 41.827,20 EUR, in sicer za arheološke raziskave v 
vrednosti 23.180,00 EUR in za dokončanje sondiranja v pritličju objekta v vrednosti 18.647,20 
EUR. Tu moram poudariti, da 85% navedenega zneska, dobimo povrnjenega v 2019 v sklopu 
čezmejnega projekta Mala barka 2. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 
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OB040-15-0003 Arhiv Gasilska ulica  

Stanje projekta 

V letu 2018 smo za predmetni objekt izdelali načrt za PGD, saj smo želeli z ureditvijo prizidka v 
Gasilski ulici (prizidek je del objekta Ljubljanske 7) pridobiti neto 45 m2 uporabne površine za 
namen investicijskega arhiva in obenem urediti sedanje degradirano ter zapuščeno območje. 
Vlogo za pridobitev GD smo tudi vložili na UE Izola. V postopku pridobivanja GD nam 
solastniki predmetnega objekta niso podali soglasja k posegu, zato smo vlogo do ustreznega 
dogovora umaknili. 

Realizacija je bila 100 %. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

OB040-15-0025 Informacijska infrastruktura Občine Izola 2015-18  

Stanje projekta 

Program informacijska infrastruktura Občine Izola zajema sredstva, namenjena nabavi strojne in 
programske opreme. Pretežni del postavke predstavljajo stroški nabave licenc programske 
opreme Microsoft. V letu 2018 je po višini stroškov potrebno izpostavit še nabavo programske 
opreme CADIS in vzpostavitev omrežja wi-free v prostorih Plenčičeve ulice 3.  

 

Pripravil: Alen Grbec 

OB040-16-0023 Inv.vzrdr.upr.obj.-EOU Sončno nabrežje 8  

Stanje projekta 

NRP je bil odprt za potrebe morebitne selitve občinske uprave na eno lokacijo. Do realizacije ni 
prišlo. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

OB040-16-0030 Program inv. vzd. objektov obč. uprave 2017-2020  
Stanje projekta 

S predmetnega NRP smo črpali sredstva za ureditev sprejemne pisarne ter ureditev sanitarij 
upravne stavbe na Postojnski ulici 3.  

Občina Izola je 12. oktobra lani pričela z vzdrževalnimi deli v pritličju upravne stavbe na 
Postojnski ulici 3 s ciljem, da se v celoti prenovijo sanitarije vključno z vejami kanalizacije, da 
se uredi vhod za gibalno ovirane osebe ter sprejemna pisarna v prostorih, v katerih je bil do 
pričetka vzdrževalnih del priročni arhiv. Po prenovi so prostori pritličja bolj odprti, svetli in 
prijaznejši uporabnikom, torej občanom.  

Pri prenovi so se zaključni tlak, keramika in laminat, vključno z nizkostensko oblogo komplet 
odstranil. Postavljena je bila nove keramika, na vhodu pa vgradni lamelni predpražnik. 
Prepleskana so bila vsa notranja vrata v pritličju in okna, manjši poseg je bil tudi na glavnih 
vhodnih vratih, ki jih je bilo treba spodrezati. Prav tako je bila prepleskana ograja ob notranjem 
stopnišču, od pritličja do prvega nadstropja. Da bi prostor deloval bolj odprt in dostopen so se 
razširila vhodna vrata v nov prostor sprejeme pisarne, del stene pa je bil porušen in vanj je bilo 
umeščeno veliko stekleno okno od tal do stropa.Zamenjana so bila svetila z led svetili, vsa 
stikala in vtičnice. Prav tako so bili obstoječi radiatorji zamenjani z novimi, ki so učinkovitejši in 
varčnejši, v sprejemni pisarni pa se je ohranil obstoječi radiator, dodatno je bila nameščena 
klima.Največji poseg  je bil izveden v sanitarijah, ki so bile prenovljene v celoti, vključno z 
vejami kanalizacije in pred vhodom v stavbo na Postojnski ulici 3, kjer je bila urejena 
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obojestranska klančina – asfaltna vhodna rampa za dostop gibalno oviranim osebam z dvema 
stebričkoma in verigo, ki so bili nameščeni zaradi varnosti.Po zaključenih delih je bilo izvedeno 
pleskanje vseh prostorov, ki so bili predmet vzdrževalni del, nameščena je bila nova oprema v 
sprejemni pisarni, na hodniku pod stopnicami, v straniščih, v prostoru pred sanitarijami, kjer ima 
svoj kotiček čistilka, deloma je bil prenovljen tudi prostor v katerem se nahaja peč za ogrevanje.  

Nameščeni so bili tudi okrasni panoji od tal do stropa s fotografijami z motivi Izole, ki dajo 
prostoru poseben pečat. 

Sredstva so bila realizirana v višini 90,53 %. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

OB040-16-0031 Oprema občinskega sveta 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila predvidena za nakup računalniške opreme za Klub svetnikov SDS.  

V letu 2018 do navedenega nakupa ni prišlo, zato je realizacija 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec 

OB040-16-0048 Oprema občinske uprave 2017-2020  

Stanje projekta 

Program opremljanja občinske uprave zajema sredstva, namenjena nabavi opreme, ki jo občinska 
uprava in organi občine potrebujejo pri izvajanju svojih nalog oziroma za redno delovanje. V 
letu 2018 je pretežni del stroškov je predstavljala nabava klančin za dostope invalidov do volišč 
ter oprema prenovljenih prostorov na Postojnski 3. 

Pripravil: Alen Grbec 

 

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 

OB040-07-0012 Palača Besenghi - obnova  

Stanje projekta 

Po uspešni prijavi na razpis Ministrstva za kulturo je občina pridobila del sredstev za izvedbo 
obnove prve faze palače Besenghi degli Ughi, katera velja za eno izmed najlepših in najbolje 
ohranjenih poznobaročnih palač na slovenskem ozemlju. Poleg kulturnega ministrstva, ki 
sofinancira spomeniškovarstveni projekt, je Občina za izvedbo konzervatorsko - restavratorskih 
del, na podlagi postopka javnega naročila, izbrala podjetje Gnom d. o. o. iz Ljubljane. Skupna 
vrednost del prve faze, ki je bila izpeljana v letu 2017 in 2018 znaša 172.012 evrov z DDV, 
ministrstvo je po realizaciji spomeniško-varstvenega projekta v letu 2017 prispevalo nepovratna 
sredstva v višini 20.125 evrov, v letu 2018 pa 46.959 evrov. 

Z zaključeno prvo fazo je kulturni spomenik pridobil novo podobo, predvsem pa je preprečeno 
njegovo nadaljnje propadanje. 

Krasi jo povsem prenovljeno zunanje stopnišče in kamnita ograja – belustrada sestavljena iz 15-
ih stolpičev, podest tlakovan s kamnitimi ploščami, glavni portal in balkon nad portalom. Na 
vhodu je kopija dvokrilnih vrat, ki so natančen posnetek originalnih vrat. Slednja bodo 
konservirana in predstavljena v notranjost palače. Okrasje na vhodnih vratih je v celoti izdelano 
ročno. Prav tako je bila nad vhodnimi vrati restavrirana nadsvetloba. Okna palače so povsod 
razen v pritličju dvojna: notranja in zunanja. Notranja okna so ohranila mehanizme za odpiranje, 
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zaradi oblikovne neskladnosti pa so bila zamenjana vsa zunanja okna, po vzoru ohranjenih 
originalov in prenovljena so bila polkna. Novo podobo so pridobila tudi zunanja balkonska vrata, 
ki so bila pred posegom zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom v zelo slabem stanju. 
Restavriran je kipec beneškega leva, ki bo s ciljem, da bi ga zavarovali pred vremenskimi vplivi 
postavljen v notranjost objekta, njegova identična kopija pa podpira desni zunanji vogal palače. 

V notranjosti je bil prenovljen tramovni strop, barvno prilagojen originalu. V glavni avli je bila 
odstranjena stenska lesena obloga in parket, prenovljenih je bilo šest portalov – štirje v avli in 
dva na stopniščnem delu ter bogato oblikovan kamniti portal na prehodu iz glavne avle proti 
stopnišču. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-08-0014 Športno igrišče Malija  

Stanje projekta 

Sredstva na projektu so bila realizirana v višini prejetih računov za opravljene aktivnosti. Z 
dokončanjem prve faze urejanja športnega parka na Maliji smo pridobili večnamensko igrišče (ki 
je poleg rokometa namenjeno tudi malemu nogometu, košarki in badmintonu) in tenis igrišče ter 
dva otoka za zunanja fitnes orodja. Urejeno je bilo odvodnjavanje ter ozelenitev okolice in 
vmesnih prostorov med igrišči. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-08-0019 Dvigalo - Manziolijev trg 5  

Stanje projekta 

Porabljena sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo dvigala v 
Manziolijevi palači.  

Na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta in idejne zasnove ter 
pridobljenega soglasja ZVKDS, bi občina krila sorazmerni del finančnih sredstev za umestitev 
dvigala v palači, vendar do realizacije projekta oz. izgradnje ni prišlo. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-08-0024 Dnevni center za starejše  

Stanje projekta 

Center dnevnih aktivnosti oziroma Medgeneracijski center deluje od maja 2018. Občina je, kot 
najemnik prostora, financirala nabavo in montažo opreme (mize, stole, knjižne in stenske omare, 
police, celoten kuhinjski niz z elementi, avdio-video naprave, projekcijsko platno, senčila itd.), 
ki se nahaja v prostorih Centra dnevnih aktivnosti  v Izoli.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-12-0083 Oprema za TPO  

Stanje projekta 

Načrtovana so bila sredstva za vzdrževanje mreže AED aparatov, izobraževanje kadra in 
skrbnikov, ki skrbijo za ustrezno uporabno stanje in tekoče vzdrževanje defibrilatorjev, vendar v 
letu 2018 ni prišlo do realizacije.  

Pripravila: Petra Lazar 
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OB040-15-0035 Prog. opremlj. 2015-2018 CKŠP Center za šport 
Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja športnih objektov, ki 
so v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola (Mestni stadion Izola, Stadion na 
Maliji, Večnamenska telovadnica Livade, Dvorana na Kraški ulici...), in sicer nabava kosilnice, 
stojnic, bradlje in druge športne opreme (mreže in sponke..). 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-15-0044 Prog. opr. CKŠP - Kultura 2015-2018  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja kulturnih objektov, ki 
so v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, kot npr. nakup računalniške in druge 
opreme (razsvetljave, praktikabli, žarnice za kinoprojektorje itd.). 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-15-0045 Prog. inv. vzd. CKŠP - Kultura 2015-2018  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja kulturnih 
objektov, ki so v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, in sicer: pokrivanje 
nadstreška in zamenjava dela strehe nad gledališko dvorano v Kulturnem domu, obnova sanitarij 
v dvorani Gregorčičeva, obnova predprostora gledališke dvorane, popravilo strehe Art kino 
Odeon idr. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0049 Prog. opremljanja 2017-2020 ISNS  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za program opremljanja (nakup računalniške in druge 
opreme) v prostorih Manziolijeve palače za potrebe Italijanske samoupravne narodne skupnosti 
Izola. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0050 Prog. inv. vzd. 2016-2020 ISNS  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (sanacija strehe, fasade, 
stopnišča...) v palači Manzioli za potrebe Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0051 Program inv. vzd. Vrtec L'Aquilone 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja (sanacija tal in ostala 
tlakarska dela) v Vrtcu L’Aquilone. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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OB040-16-0052 Program opreme Vrtec L'Aquilone 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (računalniška oprema) v Vrtcu 
L’Aquilone. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0053 Program inv. vzd. OŠ Dante Alighieri 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja (sanacija poda in talnih oblog, 
izdelava zunanjega betonskega platoja...) na Osnovni šoli Dante Alighieri.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0054 Program opremljanja OŠ Dante Alighieri 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (nakup klima naprave, 
računalniške opreme, lamelnih zaves, mreže in gola za rokomet, omar in druge opreme) na 
Osnovni šoli Dante Alighieri.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0055 Program inv. vzd. OŠ Livade 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja (menjava korcev, zapiranje 
okenske odprtine, zamenjava strešnega tesnila, sanacija pločnika okoli šolskih tras...) na Osnovni 
šoli Livade.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0056 Program opremljanja OŠ Livade 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (nakup stolov, table, okna, senčilne 
tkanine, klima naprave ...) na Osnovni šoli Livade.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0057 Program inv. vzd. OŠ Vojke Šmuc 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja (sanacija strehe, brušenje in 
barvanje ribstolov v telovadnici, sanacija kotla...) na Osnovni šoli Vojke Šmuc.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0058 Program opremljanja OŠ Vojke Šmuc 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (nakup računalniške, kuhinjske in 
šolske opreme, pisarniškega pohištva in učil) na Osnovni šoli Vojke Šmuc.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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OB040-16-0059 Program opremljanja Glasbene šole Izola 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila namenjena investicijskemu transferju Glasbeni šoli Koper, podružnici Izola, za 
nakup opreme oz. glasbenega inštrumenta – harmonike. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0061 Program opremljanja MKI 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (nakup računalniške opreme in 
opreme za knjižnico na plaži, senčila, zunanji knjigomat za vračanje gradiva, stoli, regal za 
knjige...) v Mestni knjižnici Izola. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0062 Širitev OŠ V. Šmuc - Podružnica Korte  

Stanje projekta 

V letu 2018 je bilo izvedeno plačilo še odprtih obveznosti iz naslova priprave investicijske in 
projektne dokumentacije (DIIP, PGD in PZI) za dozidavo podružnične šole - Osnovne šole 
Vojke Šmuc v Kortah. 

Za izvedbo dozidave obstoječega objekta podružnične šole v Kortah je bila konec leta 2018 
podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, kar pomeni, da se dejanska izvedba projekta oz. 
izgradnja, zamakne v leto 2019. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0073 Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc 

Stanje projekta 

Občina je v letu 2018 izpeljala energetsko sanacijo in športno-tehnološko posodobitev 
telovadnice OŠ Vojke Šmuc.  

Do konca leta je bila izvedena toplotna izolacija strehe, izolacija fasade in izolacija na stiku s 
terenom, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje in sanitarno 
vodo, vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo, vgradnja termostatskih ventilov, ipd. 
Športno-tehnološka posodobitev pa vsebuje nov športni pod v velikem vadbenem prostoru, 
obnovo športnega poda v malem vadbenem prostoru v galeriji, pregradno zaveso v velikem 
vadbenem prostoru, prenovo garderob in sanitarij, akustične rešitve, vgradno športno opremo, 
ipd.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-16-0082 Prog. inv. vzd. CKŠP - Šport 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja športnih 
objektov, ki so v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola (Mestni stadion Izola, 
Stadion na Maliji, Večnamenska telovadnica Livade, Dvorana na Kraški ulici...), in sicer: 
predelava pregradne zavese, sanacija dela strehe, prenova garderob, obnova vodovodne 
instalacije in sanacije vodovodnega sistema, generalne ozelenitve, dekompaktizacija igrišča 
Mestnega stadiona Izola idr. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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OB040-16-0085 Besenghi-DANTE Interreg ITA-SLO  

Stanje projekta 

V letu 2018 je bilo izvedeno plačilo obveznosti iz naslova izdelave idejne zasnove (IDZ) 
razsvetljave palače Besenghi degli Ughi.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0001 Kotlovnica večnamenske dvorane Livade  

Stanje projekta 

Izvedba investicije, ki se nanaša na zamenjavo peči in sanacijo dimnika v kotlovnici, s katero se 
ogreva Osnovno šolo Livade, Večnamensko dvorano Livade in enoto Livade 2 Vrtca Mavrica, je 
predvidena v prihodnjih letih. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0003 Ureditev kegljišča  

Stanje projekta 

V letu 2018 je bilo izvedeno plačilo davka na promet nepremičnin po odločbi FURS in pogodbi 
478-386/2017 z dne 23.11.2017, ki se nanaša na nakup 30 posameznih delov - parkirnih mest, ki 
v naravi predstavljajo 4 kegljaške steze v kletni etaži garažne hiše ob trgovini Spar.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0012 EUSAIR Facility Point  

Stanje projekta 

Program EUSAIR Facility point  zajema sredstva, namenjena refundiranju stroškov fiksne 
telefonije in najema delovnih postaj ter tiskalnikov, ki jih ima v najemu občinska uprava, v 
uporabi pa JZP Adrion. Stroški se obračunavajo po dejanski porabi in so bili v letu 2018 
nekoliko nižji od načrtovanih. 

Pripravil: Alen Grbec 

OB040-17-0013 Vozilo za potujočo knjižnico  

Stanje projekta 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju tovornega vozila MAN za potujočo knjižnico 
(bibliobus), ki ga je kupila Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper zaradi dotrajanosti 
sedanjega. Novo vozilo omogoča prihod v celotno izolsko podeželje, kamor do sedaj zaradi teže 
starega vozila niso mogli. Omogoča mobilni dostop do interneta in posodobitev programske 
opreme za neposredno izposojo preko mobilnih povezav. Uporabnikom in zaposlenim nudi 
sodobno knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi 
novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične 
dejavnosti (več gradiva), promocije branja in druženja. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0014 Center za krepitev zdravja  

Stanje projekta 

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je projekt »Prizidek Zdravstvenemu domu Izola za 
vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja« prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za 
izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 
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zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Na terasi zdravstvenega doma je predvidena 
izgradnja prizidka, v katerem bi se uredilo dodatne prostore za vzpostavitev centra za krepitev 
zdravja.  

Zaradi neuspešne prijave na razpis, načrtovani odhodki niso bili realizirani.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0015 Mestni stadion - preplastitev pomožnih igrišč  

Stanje projekta 

Sredstva so bila namenjena začetku priprave projektne in investicijske dokumentacije za 
preplastitev dveh pomožnih nogometnih igrišč ob mestnem stadionu, ki zaradi dotrajanosti nista 
več primerni za izvajanje dejavnosti, vendar do realizacije ni prišlo.  

Investicija je predvidena v prihodnjih letih. 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0016 Prostor za mladino med Ilirsko in Mladinsko ul 
Stanje projekta 

Občina je v prostorih Kulturnega društva Bunker 1981, ki se nahaja v zaklonišču med Ilirsko in 
Mladinsko ulico v Jagodju, uredila komunalno infrastrukturo (kanalizacijski in vodovodni 
priključek).  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-17-0018 OŠ Dante Alighieri - Sanacija strehe  

Stanje projekta 

Izvedba sanacije strehe na Osnovni šoli Dante Alighieri se premakne v leto 2019.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-18-0001 Podpora izolskim olimpijcem - Čoln Empacher R14  
Stanje projekta 

Sredstva so bila namenjena nakupu veslaškega čolna Empacher R14, za potrebe nastopa na 
mladinskih olimpijskih igrah. Veslačiča iz veslaškega kluba Argo je edina od slovenskih 
veslačev, ki ji je uspelo izpolniti normo za nastop na mladinskih olimpijskih igrah v kategoriji 
JW1c – enojec, v Buenos Airesu – (Argentina). 

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-18-0002 Program inv. vzd. Vrtec Mavrica 2018-2021 

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrževanja (Sanacija fasade v enoti 
Livade, Sanacija razdelilne kuhinje v enoti Školjka) v Vrtcu Mavrica.  

Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

OB040-18-0003 Program opremljanja Vrtca Mavrica 2018-2021 
Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa opremljanja (Kuhinjski pripomočki, stroji in 
orodje, didaktični pripomočki, računalniki in druga računalniška oprema) v Vrtcu Mavrica.  
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Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 

 

4300 URAD ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN 
KOMUNALNI RAZVOJ  

 

OB040-12-0012 Obalna cesta - po odprtju predora  

Stanje projekta 

Sredstva na projektu se je porabilo za plačilo obveznosti v sklopu ureditve obalne ceste iz leta 
2017. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-12-0013 Parkirišče Livade pri dnevnem centru  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti po zaključenem projektu iz leta 2017 - 
poplačilo končne situacije za izvedbo parkirišča v Livadah (pri dnevnem centru). 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-12-0016 Obalno zavetišče za zapuščene živali - adaptacija  

Stanje projekta 

Od 1.1.2017 je  upravljanje zavetišča za petletno obdobje prevzelo podjetje Marjetica Koper 
d.o.o. Na podlagi pogodbe so v zavetišču potrebna vzdrževalna in investicijska vlaganja v objekt 
in opremo in nabava potrošnega materiala, saj je bilo zavetišče ob prevzemu po razdrtju pogodbe 
s prejšnjim upravljavcem, izpraznjeno. V letu 2018 se je izvedlo zunanje nadstrešnice ob objektu 
za zaščito živali pred vremenskimi vplivi. 

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina. 

OB040-12-0031 Opremljanje cone mestne industrije vzhod  

Stanje projekta 

V okviru NRPja so bila v letu 2018 porabljena sredstva za plačilo stroškov za služnosti 
komunalnih naprav na vodnem zemljišču hudournika Mehanotehnika I., ki poteka skozi 
območje. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-15-0029 Program inv. vzd. CČN 2017-2020  

Stanje projekta 

Občina Izola kot solastnica CČN v Kopru je iz naslova najemnine za uporabo infrastrukture 
dolžna vlagati sredstva v obnovitvene investicije. Program investicijskega vzdrževanja je 
pripravil izvajalec javne službe. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje 
centralne čistilne naprave po potrjenem planu. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 
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OB040-15-0031 Opremljanje OPPN Šared  

Stanje projekta 

V letu 2018 smo za nakup zemljišč prve faze komunalnega opremljanja porabili približno 
polovico predvidenih sredstev. Z večino lastnikov zemljišč na trasi prve faze komunalnega 
opremljanja so bili pričeti pogovori o nakupu zemljišč oz. možnostih menjave zemljišč, vendar 
pa z vsemi še nismo našli skupnega dogovora. Z nakupi zemljišč bomo nadaljevali skladno z 
dinamiko vsakokrat sprejetega načrta razvojnih programov. 

Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac 

V proračunskem obdobju 2018 smo planirana sredstva za opremljanje OPPN Šared predvideli za 
gradnjo dostopne ceste F1 in fekalnega kanala Jagodje - Šared. Zaradi spremembe projektne 
dokumentacije in pridobivanja potrebnih dovoljenj za gradnjo, ki v letu 2018 niso bila 
pridobljena, investicija ni bila pričeta kar se odraža v izvršitvi NRP ja.  

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-15-0049 Valobran 3  

Stanje projekta 

Sredstva so bila predvidena za prevzem pristaniške infrastrukture - Valobrana 3 od koncesionarja 
na Občino Izola. Do realizacije v letu 2018 še ni prišlo zaradi usklajevanja glede načina 
obračuna DDV. 

Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek 

OB040-16-0001 Opremljanje KHM  

Stanje projekta 

Predvideni nakupi zemljišč v območju ZN KHM v letu 2018 niso bili realizirani. Dinamika 
nakupov se bo izvajala v naslednjih letih, skladno z vsakokratnimi načrti razvojnih programov. 

Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac 

 

V okviru NRPja so bila porabljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za cestne 
ureditve v območju urejanja ZN KHM.  

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-16-0002 Dostopna cesta "Metlika"  

Stanje projekta 

V sklopu NRPja je bila v celoti izvedena in dokončana gradnja dostopne ceste  v območju ZN 
KHM za dostop do objekta KZ "Metlika" in območja ZN Iplas - Polimer. Pri tem je bila 
izvedena tudi vsa ostala infrastrukture: vodovod, meteorna kanalizacija in izvedena predpriprava 
(gradbena dela) za postavitev javne razsvetljave. Izvedene so bile tudi TK in EEN kabelska 
kanalizacija za napeljavo inštalacij. Nižja izvršitev je posledica financiranja del na navedenih 
napravah, ki so jih financirali operaterji posameznih inštalacij. Prav tako manjši del stroškov 
investicije zapade v plačilo v leto 2019. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 
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OB040-16-0008 Program urejanja ekoloških otokov 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so se porabila za izvedbo ekoloških otokov na lokacijah: Obalna cesta, Ulica 
Zvonimirja Miloša, Tovarniška ulica, ulica Ferda Bidovca in na Južni cesti. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0009 Program urejanja parkov 2017-2020  

Stanje projekta 

Iz planiranih sredstev se je izvedlo zasaditve v sklopu projekta Športni park Malije in zasaditev 
dreves v Ulici IX. Korpusa, dobavilo se je koše za smrti na obalni cesti ter dobavilo 20 ltž 
parkovnih klopi. Del sredstev se je porabilo za zasaditev rastlin po posameznih parkih in 
zelenicah. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0010 Program urejanja otroških igrišč 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so bila namenjena za ureditev otroških igrišč, in sicer izvedbo gradbenih del, postavitev 
ograj, ureditev drenaž in odvodnjavanja, vključno z nabavo in namestitvijo igral. Sredstva so bila 
planirana za najnujnejše vzdrževanje obstoječih igral in igrišč. V letu 2018 na projektu ni bilo 
porabe. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0011 Program inv. vzdr. cest KS Korte 2017-2020  

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture se izvaja v skladu s programom KS 
Korte. Vsako leto je potrebno obnoviti ali popraviti dele javnih površin in lokalnih cest. V skladu 
s programom KS Korte smo izvedli oz. uredili dostopno cesto proti naselju Grbci (II.faza). 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0014 Program inv. vzd. občinskih cest 2017-2020  

Stanje projekta 

Dela so se izvajala po potrjenem programu investicijskega vzdrževanja. V skladu s programom 
se je uredilo krožno križišče med Industrijsko cesto in Kajuhovo ulico, izvedla sanacije brežine 
na cesti proti Baredom II. faza  ter dokončala preplastitev Ulice ob Pečini v sklopu 
investicijskega vzdrževanja vodovodnega sistema. V drugi polovici leta se je izvedlo še 
preplastitev Cankarjevega drevoreda, Leninove ulice, Kettejeve ulice ter severni del Bazoviške 
ulice. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0015 Ureditev zbirnega centra za odpadke *P*  

Stanje projekta 

Sredstva so se porabila za poplačilo obveznosti iz leta 2017 - za pokritje stroškov  ureditve 
vhoda na tehtnici na zbirnem centru. 

V drugi polovici leta se dela niso izvajala saj se pripravlja idejna zasnova za ureditev 
kompletnega območja zbirnega centra. 
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Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0016 Ukrepi za umirjanje prometa 2017-2020  

Stanje projekta 

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 
Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) ter Odlokom o 
ureditvi cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009) 
smo kot upravljavci občinskih cest odgovorni za stanje in varnost cestnega prometa v občini. Za 
povečanje prometne varnosti v cestnem prometu se urejajo ukrepi za umirjanje prometa, kot je 
npr. postavljanje hitrostnih ovir na kritičnih mestih ter varnostne oprema za povečanje varnosti 
cestnega prometa. V letu 2018 je bila plačana ena izvedba ukrepa za umirjanje prometa. 

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko 

OB040-16-0017 Program urejanja kolesarskih poti 2017-2020  

Stanje projekta 

Iz programa so se sredstva namenila označitvi kolesarske poti na Cankarjevem drevoredu. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0018 Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020 
Stanje projekta 

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del na kanalizaciji se je v letu 2018 zaključilo z izvedbo 
javnega dela kanalizacijskega priključka za objekte Kajuhova 15, Livade 28, Polje 35 in 35 A, 
zaključilo se je z delno rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja na Cankarjevem drevoredu, 
saniralo se je podmorski izpust, popolnoma prenovilo kanalizacijsko omrežje na severnem delu 
Bazoviške ulice, zamenjalo se je grablje na črpališču Cankarjev drevored, delno se je saniralo 
kanalizacijsko omrežje v Kettejevi ulici, izvedlo se je nadgradnjo CNS sistema na črpališču ter 
posnelo in delno saniralo udor morske vode na Sončnem nabrežju. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0019 Obnovitvene inv.-vodovod *P* 2017-2020 

Stanje projekta 

V sklopu programa obnovitvenih investicij se je zaključilo  z obnovitvijo vodovoda v Kettejevi 
ulici, v severnem delu Bazoviške ulice in zaključilo s sanacijo vodovoda na križišču med 
Regentovo ulico in Industrijsko cesto. Iz konta investicijskega vzdrževanja se je izvedlo tudi 
"Skupni program", ki je bil predviden v letu 2018.  

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0020 Program inv. vzd. javne razsvetljave 2017-2020 
Stanje projekta 

Iz programa investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave so bila sredstva uporabljena pri 
ureditvi dotrajane razsvetljave v  sklopu ureditve krožnega križišča med Industrijsko cesto in 
Kajuhovo ulico, za zamenjavo nedelujoče svetilke ob avtokampu Jadranka ter za zamenjavo 
svetil v Levstikovi ulici in na carinskem pomolu. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi 
polovici leta 2018. Predvidena je bila še dopolnitev razsvetljave ob kolesarski stezi OŠ Vojke 
Šmuc - Kosova, vendar zaradi dolgih dobavnih rokov, dopolnitev ni bila realizirana. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 
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OB040-16-0021 Program dopolnitve javne razsvetljave 2017-2020 
Stanje projekta 

Iz projekta se je sredstva porabilo za strokovno svetovanje pri prenovi javne razsvetljave. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0022 Pristaniška infras.- inv. vzdrževanje 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila predvidena za investicijsko vzdrževanje pristaniške infrastrukture. Tako se je v 
celoti obnovilo in dogradilo hidrantno omrežje v občinskem pristanišču, saj tlačne razmere in 
obstoječe hidrantno omrežje ni zadoščalo za zagotavljanje požarne varnosti v skladu s predpisi. 

Obrazložitev pripravil: mag. Tomaž Umek 

OB040-16-0032 Invest. Vzdrževanje pokopališč v Izoli 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva na projektu so bila namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja in 
izboljšav na pokopališčih Korte in Izola, ki se izvajajo po programu upravljavca pokopališč. V 
drugi polovici leta so bila sredstva porabljena za  obnovitvena dela obstoječih ter ureditev novih 
pešpoti na pokopališču v Izoli skladno s predlogom upravljavca izolskega pokopališča.  

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0034 Mala barka 2-Interreg SLO-CRO  

Stanje projekta 

V okviru čezmejnega projekta Mala barka 2, program sodelovanja Interreg Slo-Hr smo sredstva 
namenili za izdelavo ter postavitev nadstrešne konstrukcije nad delom interpretacijskega centra  
v Hiši morja Izolana, za izdelavo designa in koncepta nadstreška za ribiški čoln Biser ter za 
pridobitev dokumentacije za nadgraditev interpretacijskega centra Biser v Simonovem zalivu. V 
sklopu projekta sta bili obnovljeni dve leseni plovili: batana, ki je zasidrana v izolskem 
mandraču ter pasara, ki je razstavljena kot eksponat v zgornjem nadstropju Hiše morja Izolana. 
Zbirka marinističnega slikarstva, ki je bila prav tako nabavljena v sklopu projekta  se trenutno 
nahaja v občinskih prostorih na Postojnski ulici ter v prostorih JZP na Sončnem nabrežju. 

Pripravila: Irena Zavrtanik. 

OB040-16-0035 Parenzana colours Interreg SLO-CRO  

Stanje projekta 

Prijava projekta na razpis Inetrreg Si-HR je bila neuspešna, zato ni prišlo do realizacije sredstev. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-16-0037 Strategija razvoja turizma  

Stanje projekta 

V sklopu projekta je bil izdelan streteški dokument Strateške smernice razvoja turizma, ki je 
podlaga za nadaljevanje in nadgradnjo strateškega dokumenta  Strategija razvoja turizma, 
katerega bo potrebno sprejeti za nadaljnji razvoj turizma na področju občine Izola. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 
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OB040-16-0039 Južna cesta vzhod  

Stanje projekta 

V sklopu NRP je bila v letu 2018 predvidena izdelava spremembe projektne dokumentacije za 
krožišče na predvideni Južni cesti, ki se nahaja v delu območja DLN za HC Koper - Izola, 
vendar zaradi sprememb prostorskega akta PUP Oprema, ki meji na območje  LN Južna cesta 
vzhod k spremembi projektne dokumentacije nismo pristopili. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-16-0041 Rekonstr. Prešernove ceste (Jadranka-Kajuhova)  

Stanje projekta 

V letu 2018 je bila zaključena izvedba rekonstrukcije Prešernove ceste, ki je bila pričeta v letu 
2017. Pričeta in izvedena in zaključena je bila investicija v gradnjo kolesarske steze, peš poti in 
postavitve javne razsvetljave in urbane opreme. V sklopu investicije je bila izvedena tudi 
zasaditev drevoreda pinij kot  varovane naravne vrednote. Projekt izvedbe druge faze v katero 
spada gradnja kolesarske steze in peš poti, postavitev javne razsvetljave in opreme ter zasaditev 
drevoreda je bila sofinancirana s strani MGRT v okviru projekta trajnostne mobilnosti. Višina 
pridobljenih kohezijskih sredstev s strani EU in državnega proračuna je znašala 255.917 EUR. 
Lastna sredstva so porabljena v nekoliko manjšem obsegu zaradi prihrankov (manj dela) pri 
gradnji. 

 Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-16-0046 Regulacija struge hudournika MEHANOTEHNIKA 
II  

Stanje projekta 

Izvršitev NRPja odraža stroške plačila končne situacije, ki je zapadla v plačilo v januarju 2018 
za izvedena dela v letu 2017 pri regulaciji hudournika Mehanotehnika II. 

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-16-0065 Kolesarske poti Interbike II ITA-SLO  

Stanje projekta 

Na predmetnem projektu se je zagotovilo sredstva za plačilo lastnega pogodbenega deleža za 
postavitev kolesarske signalizacije na podeželju in delno v centru Izole, katero bo izbrani 
izvajalec na razpisu postavil v prvem četrtletju 2019. Gre za čezmejni projekt Adriabike - 
Interbike II, program sodelovanja Interreg Ita-Slo katerega vodilni partner je RRC Koper, 
Občina Izola je pridruženi partner. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-16-0066 Prog. inv. vzd. Parenzana Magic 2017-2020 

Stanje projekta 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje orodij za razgibavanje na prostem, ki 
so postavljena na treh vadbenih postajah na trasi nekdanje ozkotirne železnice. V letu 2018 je 
bilo potrebno nadomestiti uničeno informacijsko tablo na vadbeni postaji v Dobravi. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 



 

 110

OB040-16-0068 Prog. inv. vzd. MALA BARKA 2017-2020  

Stanje projekta 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje interpretacijskega centra Biser v 
Simonovem zalivu. Sredstva smo porabili za vzdrževanje zelenice. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-16-0076 Program inv. vzd. občinskih parkiriš č 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva se je porabilo za izvedbo parkirišča ob OŠ Livade - med Južno cesto in ulico Emilia 
Driolija ter za ureditev petih polnilnih postaj za električna vozila (v Kortah, parkirišče 
Tomažičeva, parkirišče pri Hotelu Delfin, parkirišče Lonka in parkirišče Veliki trg). 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0077 Zapiranje odlagališča Izola  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za  izdelavo PZI projektov za zaprtje odlagališča odpadkov. Ostala 
sredstva niso bila porabljena, ker je razpis za pridobitev izvajalca del predviden v prvi polovici 
leta 2019. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0083 Pokopališče Izola - razširitev mrliške vežice  

Stanje projekta 

V letu 2017  so se izvajala obnovitvena dela ob in na  mrliški vežici na izolskem pokopališču, 
skladno s predlogom upravljavca izolskega pokopališča. Dela so bila izvedena konec leta 2017, 
plačilo je zapadlo v leto 2018. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-16-0086 Subvencije za ribištvo  

Stanje projekta 

Na podlagi priglašene sheme de minimis pomoči v sektorju ribištva in akvakulture »Intervencije 
v ribištvu« za obdobje 2015-2020 z načrtovanim letnim proračunom v višini 4.000 EUR, Občina 
Izola enkrat letno izvede javni razpis za subvencioniranje nalog za izvajanje in razvoj dejavnosti 
ribištva in akvakulture. Pravna podlaga za subvencioniranje je v letu 2015 sprejet Pravilnik o 
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini 
Izola. Ukrep pomeni državno pomoč za katero je potrebno pridobiti mnenje o skladnosti in 
soglasje Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi s področja kmetijstva in ribištva 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in so namenjena za sofinanciranje nakupa 
zakonsko dovoljenih ribiških pripomočkov in opreme ter za sofinanciranje stalnega priveza za 
ribiška plovila ter za plovila za marikulturo.  

V letu 2018 so bila le upravičencem, ki jim je ribištvo izključna in edina dejavnost, dodeljena 
sredstva za sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila.  

Cilj ukrepa je prispevati k povečanju učinkovitosti ribiškega sektorja in ohranjanju ekonomskih 
koristi ter zagotoviti tehnično in ekonomsko stabilnost v sektorju ribištva in akvakulture.  

Obrazložitev pripravil/a: Jasna Tošić 
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OB040-16-0087 Subvencije podjetnikom za razvoj  

Stanje projekta 

Sredstva v obliki nepovratnih subvencij smo namenili za spodbujanje razvoja podjetništva v 
občini Izola podjetjem, ki so se uspešno prijavila na javni razpis za dodelitev  pomoči "de 
minimis" za namen spodbujanja udeležbe  na sejmih v tujini ter za prijave podjetij na razpise.  

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-17-0005 ZN E. Vatovec  

Stanje projekta 

V letu 2018 je bila pričeta in zaključena izvedba komunalnega opremljanja območja LN E. 
Vatovec in rekonstrukcija dela Ulice Okt. revolucije. V sklopu opremljanja so bile zvedene 
ureditve dostopih cest in parkirišč v območju, peš poti, oporni in podporni zidovi cestnih 
ureditev, izvedena je bila fekalna in meteorna kanalizacija, izveden je bil manjkajoči del 
vodovoda na ulici Okt. revolucije preko katerega se oskrbuje in zagotavlja požarna varnost 
območja, izvedena pa je bila tudi rekonstrukcija Ul. Okt. revolucije na kateri so bila urejena nova 
parkirišča in peš hodnik. V celotnem območju in ob Ul. Okt. revolucije je bila postavljena nova 
javna razsvetljava. 

Izvršitev je na NRPju nižja od planirane zaradi manj izvedenih del in racionalizacije izvedbe. 
Investicija je bila v delu sofinancirana s strani državnega proračuna po ZFO v višini 106.000 
EUR.   

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar 

OB040-17-0006 RiDiN-Ribe danes in nekoč-LAS Istre  

Stanje projekta 

Prijava projekta na predmetni razpis ni bila odobrena, zato ni prišlo do realizacije sredstev. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-17-0007 Uživajmo podeželje2-LAS Istre  

Stanje projekta 

Prijava projekta na predmetni razpis je bila uspešna, v letu 2018 ni prišlo do realizacije sredstev, 
ker se je izvedba aktivnosti zamaknila v leto 2019.  

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-17-0008 Belvederske terase-razvoj regij  

Stanje projekta 

Prijava projekta na predmetni razpis ni bila odobrena, zato ni prišlo do realizacije sredstev. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-17-0009 Kaštelir, Interreg SI-HR  

Stanje projekta 

Prijava projekta na program Interreg Slo-Hr je bila uspešna. Za projekt Kaštelir je bil v letu 2018  
izpeljan uvodni sestanek in tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta, do realizacije sredstev 
na postavki pa ni prišlo. Izvedba aktivnosti, ki jih ima projektni partner Občina Izola po 
prijavnici se je zamaknila v izvajanje v leto 2019.   

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 
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OB040-17-0010 Green bay parks SLO-HR  

Stanje projekta 

Prijava projekta na predmetni razpis ni bila odobrena, posledično sredstva niso bila realizirana. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-17-0017 Program opreme za pospeševanje turizma 2018-20  
Stanje projekta 

Sredstva smo namenili dokupu elementov novoletne razsvetljave, ki je skladiščena v prostorih 
Komunale na deponiji. 

Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik. 

OB040-18-0004 Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infr  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo kolesarske poti in pločnika na trasi od OŠ Vojke Šmuc do 
križišča s Kosovo ulico. 

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela 

OB040-18-0005 SEADRION  

Stanje projekta 

Občina Izola je pridruženi partner v projektu SEADRION – »Fostering diffusion of heating and 
cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian region«, kjer sodelujejo še 
Univerza v Zagrebu, Goriška lokalna energetska agencija, Cortea iz Trsta, inštitut CERTH iz 
Grčije, Agencija za naravne vire iz Albanije in Razvojna agencija DURA iz Dubrovnika. Projekt 
traja 24 mesecev (1. 2. 2018 – 31. 1. 2020). V okviru projekta se pričakuje izdelava projektne 
dokumentacije za izgradnjo toplotne črpalke v objektu Občinske uprave na Sončnem nabrežju 8, 
Izola. Projekt je sofinanciran iz programa »Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B 
Transnational 2014–2020«. V letu 2018 so bila porabljena sredstva za stroške dela zaposlenih na 
projektu in za stroške tehnične podpore, ki jo izvaja Javni zavod za spodbujanje podjetništva in 
razvojne projekte občine Izola. 

Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin 

 

 

4700 URAD ZA PROSTOR IN 
NEPREMI ČNINE 

 

OB040-12-0082 Urbana ureditev mestnega jedra Izole  

Stanje projekta 

Na delu postavke 3106 Urbana ureditev, ki obravnava urbano ureditev mestnega jedra Izole, je 
bilo predvidenih 3.000,00 eur, realiziranih je bilo 976,00 eur. Popravljena je bila ena osvetlitvena 
tabla in izvedeni so bili dodatni ključi za odpiranje tabel. Ostala sredstva so bila predvidena za 
ozelenitev korit na dodatno postavljenih elementih urbane ureditve (park ob Kosovelovi ulici in 
park ob pokopališču), ki pa se ni izvedla.  
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Obrazložitev pripravil/a: Tjaša Škrbina 

OB040-15-0011 Mestni vrtovi  

Stanje projekta 

Na delu postavke 3106 Urbana ureditev, ki obravnava mestne vrtove, je bilo predvidenih 
11.129,00 eur, realiziranih je bilo 9.904,95 eur. Projekt urbanih vrtov je predvideval izvedbo 
objekta z garderobami, wcjem, prostor za spravilo orodja in nadstreškom. Na podlagi predloga 
samih zakupnikov je Občina izvedla vodovodni priključek za celotno območje z lastnim jašek s 
števcem za vsak ločen vrtiček. Zaradi navedenega so se sredstva drugače razporedila in ni bilo 
več možno izvesti tudi predvideni objekt, kateri predvideva večji finančni zalogaj.  

Obrazložitev pripravil/a: Teura Raschini 

OB040-15-0012 Gorkijeva 2  

Stanje projekta 

Rušitev objekta in ureditev javnih površin, je bila v celoti realizirana v okviru načrtovanih 
sredstev. 

 

Obrazložitev pripravil/a: Marko Starman 

  

OB040-15-0016 Gregorčičeva 22  

Stanje projekta 

Na NRP Gregorčičeva 22 je bilo v proračunu za leto 2018 planiranih 100,00 EUR. Gre za 
projekt ureditve stanovanjske hiše, ki se v letu 2018 ni realiziral, zato je izvršitev 0%. 

Obrazložitev pripravil/a: Patricija Fabijančič Močibob 

OB040-15-0028 Program inv. vzd. stanovanj 2015-2018  

Stanje projekta 

Za Program inv. vzd. stanovanj 2015-2018 je predvidenih 46.200,00 eur, pri čemer je bilo do 
31.12.2018 porabljenih 4.491,63 eur. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj skladno s Pogodbo 
o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017 skrbi Javno podjetje Komunala 
Izola d.o.o.. Skladno s poslovnih načrtom je bilo v letu 2018 za investicijsko vzdrževanje 
stanovanj predvidenih 52.000,00 eur.  

Do manjše realizacije je prišlo zaradi različnega razumevanja oz. razmejevanja med tekočimi in 
investicijskimi vzdrževalnimi deli med upravljavcem in Občino Izola, zaradi česar je bilo 
investicijsko vzdrževanje začasno ustavljeno. 

Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden 

OB040-15-0030 Prog. nakupov zemljišč za obstoječe ceste 2015-18  
Stanje projekta 

Za nakup zemljišč za obstoječe ceste smo v letu 2018 porabili približno petino predvidenih 
sredstev. Razloge za večje odstopanje med predvidenimi in dejansko porabljenimi sredstvi je 
iskati v dolgotrajnosti postopkov.  

Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac 
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OB040-16-0071 Inv. vzd. posl. prostorov - (Cristy)  

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (Cristy) Na postavki so bila predvidena sredstva 
za vračilo vloženih sredstva v poslovni prostor na Dantejevi 4, ker je bilo realizirano. 

Obrazložitve pripravil: Marko Starman 

OB040-16-0072 Prog. inv. vzd. posl. prostorov 2017-2020 

Stanje projekta 

Za Program inv. vzd. posl. prostorov 2017-2020 je bilo predvidenih 87.850,00 eur, pri čemer je 
bilo do 31.12.2018 porabljenih 87.845,29 eur. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
skladno s Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017 skrbi 
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.. Skladno s poslovnih načrtom je bilo v letu 2018 za 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 38.315,00 eur. Do višje realizacije je 
prišlo zaradi ureditev večjega števila poslovnih prostorov, med drugim muzeja Izolana. 

Pripravila: Žanin Gruden 

 

 

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE  
 

OB040-16-0003 Prog. inv. vzd. posl. prostora KS Livade 2017-2020 
Stanje projekta 

Za vzdrževanje poslovnih prostorov KS Livade smo uporabili vsa predvidena sredstva v višini 
99,97%. 

Obrazložitev pripravila : Mirjam Mlekuž 

 

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE  
 

OB040-15-0017 KS Korte - Prog. Inv. Vzd. ZD Korte 2015-2018 
Stanje projekta 

Sredstva so bila planirana za nakup pisarniškega pohištva. V letu 2018 do realizacije nakupa 
pisarniškega pohištva ni prišlo, zato je realizacija 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0042 Program invest.vzdr. Igrišče Šared  

Stanje projekta 

Sredstva so bila planirana za sanacijo igrišča na Šaredu. V letu 2018 do sanacije igrišča ni prišlo, 
zato so porabljena sredstva v višini 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 
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OB040-16-0043 KS Korte - Obnova dvorane ZD Korte  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (električna inštalacija, postavitev novih 
klim, pleskarska dela,...). Zato je realizacija v višini 62,29 %. 

Obrazložitev Pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0044 KS Korte - Program inv.vzdr. ZD Malija  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (sanacija ogrevanja ter sanacija 
nekaterih prostorov v stavbi). Zato je realizacija v višini 89,55 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0045 Program inv.vzdr. Vodnih virov KS Korte 2017-2020 
Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (sanacija vodnega vira izvir Bačva). 
Zato je realizacija v višini 91,67 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0078 KS Korte - Posl. prostor Malija - kanalizacija  

Stanje projekta 

V letu 2018 ni bil realizirana sanacija kanalizacijske napeljave za poslovni prostor Malija, zato je 
realizacija 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0081 Program opremljanja KS Korte 2017-2020 

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za nakup stolov za Pevsko sobo ter za nakup gasilskih klopi. 
Realizacija v letu 2018 je bila v višini 59,11 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

 

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE 
DOBRAVA  

 

OB040-16-0025 KS Jagodje 24 A-letna kuhinja  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki, so bila planirana za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo letne 
kuhinje. V letu 2018 še ni prišlo do pridobitve projektne dokumentacije, zato se investicija 
prenese v leto 2019. Realizacija v letu 2018 je bila v višini 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 
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OB040-16-0026 KS Jagodje-balinišče  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila planirana za dokončno ureditev lastništva balinišča (plačilo 
odvetniških storitev - ureditev lastništva in sodnega cenilca), vendar še vedno potekajo 
usklajevalni pogovori med strankami v postopku pridobitve zemljišč (lastniki v tujini). Do 
realizacije bo prišlo v letu 2019, zato je v letu 2018 realizacija 0 % 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0027 KS Jagodje -kurilnica v objektu 24 A  

Stanje projekta 

Sredstva na postavki, so bila planirana za izvedbo projekta kurilnice v objektu Jagodje 24/a. 
Investicija se bo izvedla v letu 2019, zato je bila v letu 2018 realizacija 0 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0079 Program opremljanja KS jagodje 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za nakup fotokopirnega stroja. Realizacija v letu 2018 je bila v višini 
82,45 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 

OB040-16-0080 Prog, inv. vzd. Jagodje 24A 2017-2020  

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo električnega droga, ki se je poškodoval med neurjem in 
so bila porabljena v višini 5,51 %. 

Obrazložitev pripravila: Barbara Brženda 
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN 
REZULTATIH 2018 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki 
pojasnjujejo delovno področ je neposrednega 
uporabnika 

 

Občina Izola je oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi iz leta 1993 in Zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994.  

Občinski svet Občine Izola je dne 20.04.2002 sprejel sklep št. 403-01-1/00, s katerim je 
določil, da je Občina Izola z matično številko 058741900000 neposredni uporabnik občinskega 
proračuna. 

Pri izvajanju zadanih ciljev je Občina Izola morala upoštevati Zakon o financiranju občin 
(ZFO-1), s katerim so bila določena izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov od 
1.1.2007 dalje. Glede na izračun primerne porabe Občina Izola ni bila upravičena do finančne 
izravnave. 

Pripravil: Peter Zovko 

 

2. Dolgoročni cilj i neposrednega uporabnika, 
kot izhajajo iz področnih strategij in 
nacionalnih programov 

 

Dolgoročni cilji Občine Izola so sprejeti le na nekaterih področjih, in sicer: 

− Strateške smernice za razvoj destinacije ter Akcijski načrt destinacije Izola kot podlaga za 
pripravo nove Strategija razvoja turizma v občini Izola, 

− Sprejem lokalnega energetskega koncepta (LEK) za obdobje 2014 – 2024,v katerem je 
skladno z nacionalnim programom določen in opredeljen načrt razvoja energetike v 
lokalni skupnosti. Občina je z njim določila način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za 
njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo 
obnovljivih virov energije, 

− Celostna prometna strategija občine Izola, 2017-2022, dokument je temeljnega pomena 
za podrobnejši akcijsko-proračunski načrt, ki je osrednji izvajalski del strategije in 
natančno opredeljuje kratkoročne ukrepe, ki se bodo izvedli v prvih petih letih izvajanja 
strategije; 

− Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega varstva v Občini Izola in Mreža javne 
zdravstvene službe v Občini Izola 

 

2.1. Strategija razvoja turizma  
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Strateški dokument od konca leta 2015 ni več v veljavi, v letu 2018  so bile izdelane Strateške 
smernice za razvoj destinacije ter Akcijski načrt destinacije Izola. Izdelana dokumenta sta podlaga 
za izdelavo nove Strategije izolskega turizma, s pripravo katere bomo pričeli v letu 2019, oz. v 
letu  2020. Redne aktivnosti na področju turizma so bile usmerjene  v učinkovito promocijo Izole 
kot turistične destinacije, v spodbujanje, vključevanje in povezovanje turističnih in ostalih 
subjektov na področju turizma. 

Pripravila: Irena Zavrtanik 

 

2.2. Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega 
varstva v Občini Izola in Mreža javne zdravstvene 
službe v Občini Izola 

 

Osnovno izhodišče strategije ostaja zagotavljanje primerljivih standardov kakovosti 
zdravstvenih storitev in obsega programov s področja osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini 
Izola. V letu 2001 zgrajeni zdravstveni dom zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj zdravstva na 
primarni ravni ter, zaradi predvidenega načina gradnje, omogoča tudi možnosti za povečanje 
prostorskih zmogljivosti za nove zdravstvene in z zdravstvom povezane komplementarne 
programe. V letu 2006 je bila zgrajena sodobna reševalna postaja Reševalne službe Slovenske Istre 
(RSSI), ki je z odlično usposobljenim kadrom in s sodobnim voznim parkom pripomogla k 
izboljšanju razmer na področju, ki se nanaša na organizacijo in dejavnost reševalnih služb nujne 
medicinske pomoči in nenujnih zdravstvenih prevozov. V preteklih letih, vključno z letom 2018, 
smo v občini namenili pozornost uresničevanju naslednjih razvojnih programov in ciljev, in sicer:  

− dodatni vzpostavitvi prostorov za posamezne dejavnosti Zdravstvenega doma Izola na novi 
lokaciji na naslovu Prešernova 2; 

− načrtovanju dozidave novih prostorov na zahodnem traktu obstoječega zdravstvenega doma, ki 
bodo namenjeni dodatnim zdravstvenim storitvam in drugim zdravstvenim programom; 

− nadaljevanju izvajanja projekta »Izola, srcu prijazno mesto«, ki ga v sodelovanju z Občino Izola 
izvajata Zdravstveni dom Izola in Koronarno društvo Slovenske Istre. Trenutno je v občini 
nameščenih 10 javno dostopnih AED aparatov - defibrilatorjev. 

− nabavi radijskih terminalov za potrebe reševalne postaje preko sofinanciranja Ministrstva za 
zdravje RS.  

 

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K; Uradni list RS, št. 64/17) so po uradni dolžnosti bile izdane 
odločbe v zvezi s koncesijo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju splošne 
medicine. Koncesijsko dejavnost javnih zdravstvenih služb na primarni ravni se je podelilo za 
določen čas 15 let, šteto od dne 17. 12. 2017. 

Pripravila: Milka Bauer 

 

3. Letni cilj i  neposrednega uporabnika Obč ine 
Izola 

 

Povzetek letnih ciljev za leto 2018 lahko v grobem strnemo v štiri ključna področja: 
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− strateški in organizacijski cilji 
− cilji s področja investicijske dejavnosti 
− cilji s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja 
− cilji s področja družbene dejavnosti-kultura in šport 

 

3.1 Strateški in organizacijski cilji 
 

Na omenjenem področju lahko govorimo o naslednjih strateških in organizacijskih  ciljih, ki 
so bili postavljeni za leto 2018: 

− sklepanje upravljavskih pogodb za najem občinskega premoženja (javna infrastruktura – 
športni objekti, pristanišče, pokopališče, čistilna naprava); 

− nadaljevanje spremljanja prekoračitev hitrosti in dodatni ukrepi za umirjanje hitrosti pred 
objekti šol in vrtcev z napravami za samodejno merjenje hitrosti;  

− izpopolnjevanje novih načinov komuniciranja z javnostjo (FB, Twitter, Newsletter) in 
spremljanje rezultatov uporabe teh kanalov; 

− promocija zdravja na delovnem mestu (koristni nasveti in delavnice); 
− prenove postopkov prodaje in oglaševanja prodaje nepremičnega premoženja Občine 

Izola na javnih dražbah; 
− vzpostavitev analitične evidence nepremičnin, tj. zemljišč in cest v sistemu CADIS, 
− urejeni so bili katastrski podatki nepremičnega premoženja na področju družbenih 

dejavnosti (za vpis v Kataster stavb in Zemljiško knjigo); 
− uvedeno je bilo financiranje javnih zavodov po namenih (oziroma po prikazu dejanskih 

stroškov porabe); 
− priprava obsežnih načrtov iz področja zaščite in reševanja. 

 

Pripravila: Vesna Rebec 

 

3.2 Cilji s področja investicijske dejavnosti 
 

Cilji s področja investicijskih dejavnosti so po posameznih funkcionalnih namenih 
pojasnjeni v poročilu o realizaciji finančnih načrtov po posameznih funkcionalnih namenih. 

 

Najpomembnejši infrastrukturni projekt na področju prometne infrastrukture je bilo 
dokončanje rekonstrukcije Prešernove ceste z ureditvijo nove peš povezave, kolesarske steze, 
ureditvijo javne razsvetljave in hortikulturno ureditvijo ter postavitvijo urbane opreme. 

 

Zaključena je bila investicija regulacije hudournika Mehanotehnika II, kot zadnjega 
infrastrukturnega objekta v sklopu izgradnje krožišča iz HC. 

 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za komunalno opremljanje območja Cone mestne 
industrije – vzhod in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt je bil prijavljen v 
nabor projektov financiranja iz sredstev sklada EU za regionalni razvoj. 
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Aktivno se je nadaljevalo reševanje problematiki komunalnega opremljanja območja OPPN 
Šared, kjer smo za potrebe I.faze izvedbe projekta izvedli parcelacijo in naročili projektno 
dokumentacijo. Pridobili smo gradbeno dokumentacijo za izgradnjo fekalnega kolektorja Šared – 
Jagodje in junija 2018 podali vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. 

 

Na področju ravnanja z odpadno vodo smo v letu 2016 zaključili s prenosom infrastrukture 
na centralni čistilni napravi na Serminu in transportnega tlačnega cevovoda med Izolo  in  Koprom 
v najem JP Komunala Izola, čeprav ni dejanski posestnik te infrastrukture. Skladno s pogodbo je 
JP Komunala Izola dolžna z dejanskim posestnikom in upravljavcem CČN Koper, to je JP 
Marjetica Koper d.o.o., skleniti pogodbo o izvajanju teh storitev. Sicer  rešitev upravljanja CČN 
še ni končna, predstavlja pa edino zakonito možnost, dokler ne bo sprejet usklajen predlog o 
enotnem upravljavcu in izvajalcu čiščenja na CČN Sermin, ki ga morata potrditi Občinska sveta 
Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran. 

 

Načrtovani odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov (vodovod, 
kanalizacija, ceste) so bili v večjem delu izpolnjeni. Značilno pri izvajanju investicijsko-
vzdrževalnih del na infrastrukturi je, da pri izvedbi posameznih infrastrukturnih objektov 
usklajeno pristopimo tudi k vzdrževanju ostale infrastrukture. Na enak način bomo pri izvajanju 
del postopali tudi v bodoče. 

 

Z javnim razpisom, izvedenim v juniju 2016, smo imeli namen izbrati koncesionarja za 
prenovo in vzdrževanja javne razsvetljave na področju celotne občine. Zaradi vloženega zahtevka 
za revizijo  s strani neizbranega ponudnika postopek je bil postopek, kjer ni bil izbran noben 
ponudnik, pravnomočno zaključen v prvi polovici leta 2018. Takoj se je začelo s pripravami na 
spremenjeno razpisno dokumentacijo s ciljem, da se razpis objavi do konca leta 2018. Zaradi 
lokalnih volitev se je objava razpisa zamaknila v januar 2019. 

Pripravil: mag. Tomaž Umek 

 

3.3 Cilji s področja urejanja prostora in prostorskega 
načrtovanja 

 

V letu 2018 so bili izpolnjeni letni cilji in naloge urada: 

- OPN: izdelan je dopolnjen osnutek, ki je bil skupaj z okolijskim poročilom obravnavan na OS in 
bo predvidoma razgrnjen v prvi polovici leta 2019;  

- Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje »Oprema« (Uradne objave št. 8/2018), objavljen dne 30.5.2018 

- Sprejet Odlok o ureditvenem načrtu Malija, uradno prečiščeno besedilo (UN Malija-UPB-1) 
(Uradne objave št. 5/2018), objavljen dne 16.4.2018 

- Sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje naselja Šared, uradno prečiščeno 
besedilo (Uradne objave št. 1/2018), objavljen dne 15.1.2018 

- priprava RPN z MOK za priobalni pas Izola-Koper je v teku, izdelujejo se strokovne podlage. V 
pripravi je sporazum med občino in MOP na predlog MGRT o načrtovanju »izolskega otoka«.  

- Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Kajuhova Hudournik Morer (ZN KHM), so v fazi 
izdelave dopolnjenega osnutka z okolijskim poročilom,  

- sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju s centrom InnoRenew Coe in sicer za ureditev 
javnih površin kampusa Livade 
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- načrtovana prodaja premoženja v vrednosti 1.200.000,00€ je bila realizirana in presežena  (2018 
realizirano 1.249.562,97 EUR prihodka) 

- evidentiranje nepremičnega premoženja: posamezne faze so v celoti zaključene (usklajevanje 
podatkov GURS in ZK, evidenca nepremičnin z REN vrednostmi, posameznih upravljalcev), 
posamezne faze se nadaljujejo (ureditev pravilnega vpisa v ZK – za DL in JD) 

- izvedena ureditev prehoda med parkom Pietro Coppo in Lonko, primopredaja investicije je bila 
opravljena 13.11.2018 

- pričetek celovitega urejanja problematike pomožnih objektov za kmetijske namene v sodelovanju 
ZVKDS, SKZ in Fakulteto za arhitekturo.  

Pripravil: Marko Starman 

 

3.4 Cilji s področja družbenih dejavnosti - kultura in 
šport 
 

V letu 2018 so bili izpolnjeni naslednji letni cilji in naloge s področja družbenih dejavnosti:  

- urejeni so bili katastrski podatki nepremičnega premoženja na področju družbenih dejavnosti 
(za vpis v Kataster stavb in Zemljiško knjigo), 

- uvedeno je bilo financiranje javnih zavodov po namenih (oziroma po prikazu dejanskih 
stroškov porabe), 

- za sprejem na občinskem svetu so bila pripravljena uradna prečiščena besedila odlokov s 
področja dejavnosti. 

 

Na področju kulture je bila dogovorjena priprava strateškega programa razvoja kulture na lokalni 
ravni in skupnega programa kulture na ravni treh istrskih občin (Pirana, Izole, Kopra in Ankarana).  

 

Po sprejemu novega Zakona o športu je bil pripravljen nov predlog Odloka o pogojih, merilih in 
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola in nov predlog 
Pravilnika o merilih za vrednotenje letnega programa športa v občini Izola.  

 

Med pomembnejše investicije s področja družbenih dejavnosti, ki so bile izpeljane v preteklem letu, 
sodijo: 

− športno igrišče/park Malija , Z dokončanjem prve faze urejanja športnega parka na Maliji 
smo pridobili večnamensko igrišče (ki je poleg rokometa namenjeno tudi malemu 
nogometu, košarki in badmintonu) in tenis igrišče ter dva otoka za zunanja fitnes orodja. 
Urejeno je bilo odvodnjavanje ter ozelenitev okolice in vmesnih prostorov med igrišči. 

− novembra 2018 je bila zaključena energetska sanacija športno-tehnološke posodobitve 
obstoječe šolske telovadnice Osnovne šole Vojke Šmuc.  Izvedena je bila toplotna izolacija 
strehe, izolacija fasade in izolacija na stiku s terenom, zamenjava stavbnega pohištva, 
vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje in sanitarno vodo, vgradnja prisilnega prezračevanja 
z rekuperacijo, vgradnja termostatskih ventilov, ipd. Športno-tehnološka posodobitev pa 
vsebuje nov športni pod v velikem vadbenem prostoru, obnovo športnega poda v malem 
vadbenem prostoru v galeriji, pregradno zaveso v velikem vadbenem prostoru, prenovo 
garderob in sanitarij, akustične rešitve, vgradno športno opremo, ipd. 

− Zaključena je bila prva faza obnove palače Besenghi degli Ughi v kateri trenutno domuje 
Glasbena šola Koper. Prva faza je zajemala restavriranje ometa, zamenjavo stavbnega 
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pohištva (okna, vrata, balkon), restavriranje skulpture beneškega leva, kamnitih portalov in 
tlakov v avli objekta ter obnova zunanjega stopnišča. 

− Občina je sofinancirala nakup tovornega vozila MAN za potujočo knjižnico (bibliobus), ki ga 
je kupila Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper zaradi dotrajanosti sedanjega. Novo vozilo 
omogoča prihod v celotno izolsko podeželje, kamor do sedaj zaradi teže starega vozila niso 
mogli. Omogoča mobilni dostop do interneta in posodobitev programske opreme za 
neposredno izposojo preko mobilnih povezav. Uporabnikom in zaposlenim nudi sodobno 
knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, 
okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti 
(več gradiva), promocije branja in druženja. 

− za potrebe nastopa na mladinskih olimpijskih igrah je občina financirala nakup veslaškega 
čolna Empacher R14,. Veslačiča iz veslaškega kluba Argo je edina od slovenskih veslačev, ki 
ji je uspelo izpolniti normo za nastop na mladinskih olimpijskih igrah v kategoriji JW1c – 
enojec, v Buenos Airesu – (Argentina). 

Pripravila: Milka Bauer 

 

4. Ocena gospodarnosti in uč inkovitosti 
poslovanja neposrednega uporabnika glede na 
predpisane standarde in merila, ki so jih 
določ i la pristojna ministrstva oz. župan  

 

Glede na pogosto spreminjanje zakonodaje in s tem obveznosti, ki jih nosijo proračuni občin, 
ter zniževanje davčnih prihodkov občin s strani države, je težko ocenjevati gospodarno in 
učinkovito ravnanje v absolutnem smislu, kakorkoli mogoče je izreči oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti delovanja v relativnem smislu (s primerjavo podatkov z zaključnimi računi preteklih 
let). 

 

Predvsem z namenom vzpostavitve učinkovitejšega delovanja Občinske uprave, so v letu 
2018 izvedene spremembe oz. zaključene priprave za izvedbo naslednjih strateških, 
organizacijskih ter infrastrukturnih ukrepov: 

− aktivno upravljanje z občinskim premoženjem; 
− nadaljevanje izvajanja postopkov sklepanja upravljavskih pogodb za objekte družbene 

infrastrukture (športni objekti); 
- nadaljevanje postopka sklepanja upravljavskih pogodb za objekte gospodarske javne 

infrastrukture (pristanišče, pokopališče, čistilna naprava); 
- evidentiranje nepremičnega premoženja: posamezne faze so v celoti zaključene, kot 

usklajevanje podatkov GURS in ZK, evidenca nepremičnin z REN vrednostmi, posameznih 
upravljalcev, faze ureditev pravilnega vpisa v ZK – za DL in JD pa se nadaljujejo; 

- izpopolnjevanje v načinih komuniciranja z javnostjo in spremljanje rezultatov teh kanalov,  
- nadaljevanje procesa razvoja kadrov in krepitev notranje komunikacije (promocija zdravja 

na delovnem mestu, tematske delavnice); 
- analiza doseganja letnih ciljev in letnih planov organizacijskih enot; 
- zaključek priprav za posodobitev letnega planiranja in spremljanja izvedbe investicijske 

dejavnosti (terminsko in finančno) z nabavo ustrezne programske opreme; 
- izdelava projekta za ureditev arhiva projektne dokumentacije investicij; 
- izpopolnitev sistema upravljanja z avtorizacijami, 
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- informatizacija potrjevanja dopustov, 
- vzpostavitev analitične evidence nepremičnin, tj. zemljišč in cest v sistemu CADIS; 
- nadgradnja  informacijskega sistema »Redar« z direktnim uvozom  digitalizirane vhodne 

pošte. 
 

 

Kot ključne ukrepe za izboljšanje preglednosti in kakovosti planiranja ter nadzora porabe 
proračunskih sredstev gre šteti spremembo strukture in načina planiranja proračuna, centralizacijo 
in integracijo procesa nabave in javnih naročil v sistem za podporo finančnega poslovanja, aktivno 
upravljanje z dolgom in občinskim premoženjem ter uvedbo ključnih kazalnikov uspešnosti in 
učinkovitosti, katerih učinke bo dodatno zaznati v letu 2019. 

 

Pripravila: Vesna Rebec 

 

5. Ocena delovanje sistema notranjega 
finan čnega nadzora 

 

Notranji finančni nadzor se izvaja na podlagi Pravilnika o računovodstvu  občine Izola 
(Pravilnika) z navodili o postopkih dela finančnih služb neposrednih uporabnikov in o izvajanju 
notranjega finančnega nadzora. Kot že iz samega naslova izhaja, vključuje tudi navodilo o 
izvajanju notranjega finančnega nadzora, ki temelji na Navodilu o sestavljanju in prenašanju 
knjigovodskih listin (Navodilo). V Navodilu sta določena potek in ravnanje s knjigovodskimi 
listinami, pregled obrazcev in nestandardnih listin ter evidenc, ki se na občini uporabljajo, te pa 
vsebujejo tudi seznam odgovornih oseb, knjigovodske listine ter skrbnike proračunskih postavk. 
Vse od konca leta 2013 so posodobljeni dokumenti (Pravilnik, Navodilo in ostale nestandardne 
listine in evidence) centralno dostopni in ažurirani na Intranetu Občine Izola. Pravilnik in Navodilo 
omogočata, da na vseh korakih na področju financ spremljamo knjigovodske listine, opredeljene 
so tudi odgovorne osebe za določena dejanja. V letu 2015 smo prešli tudi v celoti na elektronsko 
potrjevanje in odrejanje računov (brezpapirno poslovanje), kar nam je omogočilo poenostavitev in 
pohitritev postopkov potrjevanja, odrejanja ter knjižb računov in zahtevkov. V letu 2017 smo 
prešli na nov fleksibilnejši dokumentarni sistem, kjer lažje nadzorujemo vso vhodno in izhodno 
dokumentacijo ter vse dogodke in procese od vhoda do izhoda (upravne in finančne). 

 

Z vidika notranjih kontrol, je pri poslovanju in kroženju dokumentov uveljavljen sistem, ki 
zagotavlja, da: 

− v sistemu delujejo skrbniki, katere določi župan s sprejetim proračunom za tekoče leto in 
finančni skrbniki, ki so zadolženi za posamezna področja; skrbniki sprožajo poslovne 
dogodke po preveritvi in izvedbi vseh z zakonom določenih pogojev; 

− vsi dokumenti, ki prispejo v plačilo na občino, se prenesejo v elektronski obliki 
neposredno z UJP (v primeru prejetih e-računov) ali zberejo v vložišču, kjer se preslikajo 
(v primeru prejetih papirnatih knjigovodskih listin) in zavedejo v poslovne knjige ter 
posredujejo v nadaljnjo obdelavo v elektronski obliki;  

− skrbniki pregledajo vsebine računov ter pripravijo odredbe za izplačilo, ki so glede na 
izbran vzorec podpisovanja po potrditvi oz. elektronskem podpisu odredbodajalca 
posredovane računovodski službi v računovodsko in knjigovodsko obdelavo in izvedbo 
plačila; 
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− vse sklenjene pogodbe se zavedejo v register pogodb, arhivirajo ter preslikajo in shranijo 
v elektronski obliki; 

− na ta način je omogočena obdelava finančnih in računovodskih podatkov ter posredovanje 
informacij za potrebe občinskega sveta, delovnih teles in zunanjih uporabnikov 
(Ministrstvo za finance RS, AJPES, FURS); 

 

V Občini Izola opravljati redne notranje revizijske preglede s pomočjo zunanjih (notranjih) 
revizorjev, ki s sistemom notranjega nadzora sistematično analizira in vrednoti obvladovanje 
tveganj, notranje kontrole in postopke vodenja, ter opozarja na ključna tveganja z namenom 
obvladovanja le-teh.  

 

Od leta 2006 naprej so občine dolžne posredovati skupaj z letnim poročilom tudi izjavo o 
notranjem nadzoru javnih financ, v kateri predstojnik izjavlja, da se zaveda odgovornosti za 
vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in 
notranjega revidiranja z namenom, da se v čim večji meri obvladuje tveganja in zagotavlja 
doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ kaže na višji nivo ocene na področjih  
primernosti kontrolnega okolja, ciljev, ki so realni in merljivi, ter kontrolnih aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganje na sprejemljivo raven. Izjava za leto 2018 je sestavni del letnega poročila, ki 
se posreduje na AJPES. 

 

Pripravila: Vesna Rebec 

 

6. Ocena uč inkov poslovanja neposrednega 
uporabnika na druga področ ja, predvsem na 
gospodarstvo, socialno varstvo, varstvo 
okolja, regionalni razvoj in urejanja prostora  

 

Učinki poslovanja na posamezno področje so naslednji: 

- Gospodarstvo: odprtje vpadnice v mesto je ključno zaznamovalo dogajanja vezana na 
gospodarske aktivnosti. S to ureditvijo in z odprtjem predora Markovec se že kažejo pozitivni 
učinki na razvoj gospodarskih dejavnosti. Odprtje nove vpadnice je povzročilo zagon dejavnosti 
tako starih kot novih podjetij na tem območju. Istočasno pa zaznavamo vse večje zanimanje in 
potrebo po prostorih za gospodarsko dejavnost, na katerega smo se odzvali s tem, da v dogovoru 
z zainteresiranimi investitorji odpremo prostorske akte,  ki nam omogočjo, da bomo lahko dali na 
razpolago dodatne površine za opravljanje novih gospodarskih dejavnosti v Izoli. Nadaljevale  so 
se tudi  priprave industrijskega območja CMI vzhod. Prav tako smo podprli projekt InnoRenew 
Coe, kjer bomo z izgradnjo le tega omogočili nove zaposlitve in razvoj kraja. 

- Sociala: iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za vrsto storitev na tem področju, kot so 
enkratna denarna pomoč, subvencioniranje neprofitnih najemnin, zagotavljanje transferov 
društvom, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti, služba pomoči na domu, 
subvencioniranje plačil staršev za prehrano v vrtcih, in vrsto nadstandardnih dejavnosti kot so 
enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, spremstvo otrok s posebnimi potrebami, doplačilo 








