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PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2019 

1. ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVANJE 
POSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA JAVNI ZAVOD 
CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Center za kulturo, šport in prireditve Izola deluje na osnovi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola, št. 026-2/95 z dne 29. 01. 
1998 (UO Občine Izola, št. 3/98), s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami, zajetimi 
v uradnem prečiščenem besedilu odloka (UO št. ustanovitvenega akta so: Uradne 
objave Občine Izola, št. 6/2008-UPB), ter spremembami in dopolnitvami le-tega (UO 
št. 24/11 in 18/12). 

Ostali zakonski akti, pomembni za delovanje Centra, so: Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o zavodih, 
Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o 
računovodstvu, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivna 
pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Pravilnik o napredovanju v javnih zavodih na 
področju kulture, Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive, 
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskega proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava. 

Sprejeti interni akti Centra: Statut JZ »Center za kulturo, šport in prireditve« Izola, 
Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz 
občinskega proračuna, Pravilnik o merilih in vrednotenju športnih programov v Občini 
Izola, Pravilnik o kriterijih in pogojih za oddajo in uporabo oz. najem kulturnih in 
športnih prostorov in objektov v upravljanju CKŠP Izola, Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest z opisom delovnih mest, Pravilnik o sofinanciranju 
investicijskega vzdrževanja športnih objektov v lasti občine Izola in v upravljanju 
društev, Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola, Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola, 
Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Pravilnik o računovodstvu in Politiko proti 
spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z 
delom. 

3 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2019 

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

NAZIV: CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

CENTRO PER LA CULTURA, LO ŠPORT E LE MANIFESTAZIONI ISOLA 

Kraška 1, p. p. 61, 6310 
SEDEŽ: Izola-lsola 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5971586 

ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA PORABNIKA: 7225 

številka podračuna pri UJP 

ID za DDV: 

TELEFON: 

E-POŠTA: 

SPLETNI STRANI 

SI56012406030722569 

SI52280365 

05 640 35 39 
tainistvo@center-izola.si 
info@center-izola.si 
www.center-izola.si 
www.odeon.si 
Zvonka Radojevič 
s sodelavci 

Konto Obala d.o.o. 

Matjaž Jurcan, direktor 

Program dela in razvoja pripravil: 

Finančni načrt pripravil: 

Odgovorna oseba za pripravo finančnega načrta: 

3. RAZVOJ JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN 
PRIREDITVE IZOLA 

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

1) Večnamenska dvorana Livade s pripadajočimi prostori na naslovu Livade 7, pare. 
št. 2129/1 k.o. Izola, št. stavbe ID znak: 2626-2694; 

2) Športna dvorana s klubskim prostorom v Kraški ulici, pare. št. 1715 k.o. Izola, št. 
stavbe ID znak: 2626-2477; 

3) Poslovni prostori v prizidku dvorane v Kraški ulici 1, pare. št. 1713 k.o. Izola, št. 
stavbe ID znak: 2626-2482; 

4) Strelski dom Izola s poslovnim prostorom na naslovu Kraška ul. 1, pare. št. 1709/2, 
ID znak: 2626-473-4; 

5) Mestni stadion s pripadajočimi in površine ob igrišču na pare. št. 156/1 k.o. Izola, 
zahodne tribune na pare. št. 156/2 k.o. Izola, ID znak: 2626-102-20, vzhodne 
tribune na pare.št. 156/1 k.o. Izola, prostori pod vzhodno tribuno na pare.št. 
156/1 k.o. Izola ID znak: 2626-2028; 

6) Pomožni igrišči z umetno travo v Kraški ulici, pare. št. 1716, del 1714/1, 177/2 in 
177/1, obe k.o. Izola; 

7) Nogometni stadion s pomožnim igriščem in pripadajočimi objekti na Maliji, pare.št. 
5402/1, 5404/1, 5402/3, 5402/2, 5404/3, 5404/5, del 5404/2 in del 5404/4, vse 
k.o. Malija ID znak: 2628-819,2628-822 in 2626-2020; 

8) Telovadnica TVD Partizan na naslovu Dantejeva 18, pare. št. 1349 k.o. Izola, št. 
stavbe ID znak: 2626-2211; 

9) Odbojkarsko igrišče v Tomažičevi ulici, na delu pare. št. 1395/6 k.o. Izola; 
10) Rolkarski poligon na Cankarjevem drevoredu, pare. št. 157 k.o. Izola; 
11) Rekreacijski park Livade z objekti, opremo rokometnim igriščem ter vzhodnim 

košarkarskim igriščem z razsvetljavo, ki obsega parcelne številke kot sledi: 2087/3- 
del, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094/1, 2095/1, 2095/4, 2107/3, 2124-del, 2129/1- 
del, 2123/1-del in 2169/8-del vse k.o. Izola (brez severnega košarkarskega igrišča 
z razsvetljavo ob OŠ Livade, na delu pare. št. 2124 in delu pare. št. 2129/1, obe 
k.o. Izola). Severno košarkarsko igrišče z razsvetljavo ob OŠ Livade na delu 
pare.št. 2124 in delu pare.št. 2129/1, obe k.o. Izola; 

12) 30 parkirnih prostorov v kletni etaži dvonivojskega parkirišča ob Prešernovi in 
Južni cesti Izola, stavba ID 2626-3105 (Kegljaški klub Izola) 

KULTURNI CENTER IZOLA: 

1) Pisarniški prostori v Kulturnem domu Izola na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 1, 
pare. št. 2036/2 k.o. Izola, ID znak: 2626-1062; 

2) Pisarniški prostori pritličju objekta na naslovu Bazoviška 4, pare. št. 2036/2 k.o. 
Izola, ID znak: 2626-1062; 

3) Gledališka dvorana, klubski prostor in plesna dvorana v objektu Kulturnega doma 
Izola na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 1, pare. št. 2036/2 k.o. Izola, št. stavbe 
ID znak: 2626-1062-6; 

4) Galerija Alga na naslovu Trg Etbina Kristana 1, pare. št. 360/1 k.o. Izola, ID znak: 
2626-884-1; 

5) Letni kino v parku Arrigoni, pare. št. 1347-del in 1348, obe k.o. Izola, ID znak 
2626-2212; 

6) Kino Odeon v ulici Prekomorskih brigad 4, pare. št. 1297 k.o. Izola, št. ID znak 
2626-1362-1 del, prostori Kina Odeon na pare. št. 1297 k.o. Izola, ID znaki: 2626- 
1362-25 (kinodvorana), 2626-1362-24 (blagajna), 2626-1362-23 (sanitarije, 
kurilnica), s souporabo skupnega hodnika ID znak 2626-1362-21 v deležu 69%; 
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7) Dvorana v prostorih objekta Ulica Alme Vivode 5, pare. št. 880/2 k.o. Izola, ID 
znak: 2626-5662-1. 

3.1. ORGANI CENTRA IZOLA 

SVET CENTRA 
Šteje 7 članov s štiriletnim mandatom in se sestoji iz: 

• 4 predstavniki ustanovitelja: Denis Kozlovič - predsednik, Dario Madžarevič - 
namestnik predsednika, Aleš Bohinec - član (do 27.02.2019), lllenia Šavron - 
član; 

• 2 predstavnika društev: Alenka Šarkanj - predstavnica športnih društev, Stanko 
Nežič- predstavnik kulturnih društev; 

• 1 predstavnik zaposlenih: Viljem Vičič. 

UPRAVA 

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

PROGRAMSKA SVETA ORGANIZACIJSKIH ENOT 

• PROGRAMSKI SVET OE KULTURA s štiriletnim mandatom (od 12.12.2016) 

Dejan Mehmedovič, zunanji član, Agnese Babič, zunanji član, Marlene Zorjan, zunanji 
član, Mirko Orlač, zunanji član, Branislava Lipar, zaposlena v CKŠP Izola. 

• PROGRAMSKI SVET OE ŠPORT s štiriletnim mandatom (od 12.12.2016) 

Olivera Pajovič, zunanji član, Dejan Pečar, zunanji član, Bojan Korošec, zunanji član, 
Robert Janev, zaposlen v CKŠP Izola, Zdenko Švab, zaposlen v CKŠP Izola. 
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4. VIZIJA IN POSLANSTVO CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN 
PRIREDITVE IZOLA 

• Izvajanje javne službe na področju športa in kulture; 
• skrb za nemoteno delo v objektih, s katerimi Center upravlja; 
• nudenje pestre ponudbe na prireditvenem področju; 
• dosegati visoke cilje pri organizaciji dogodkov; 
• nenehna želja po izboljšanju; 
• povečati prepoznavnost naših aktivnosti v slovenskem in širšem medijskem 

prostoru; 
• zagotavljanje mladim ustvarjalcem priložnosti za nastope in uprizoritve; 
• spodbujanje aktivnega državljanstva celotnega izolskega prebivalstva; 
• vključevanje čim večjega števila prebivalcev v kulturno in športno dogajanje; 
• spodbujanje večkulturne družbe, hkrati pa razvijanje in podpora lastne 

dediščine. 

Skupen splošni cilj našega delovanja je dvig števila obiskovalcev naših storitev, dvig 
kakovosti na športnem in kulturnem področju v občini Izola ter zadovoljstvo 
uporabnikov naših storitev. 
Program, ki ga pripravljamo v Centru za kulturo, šport in prireditve Izola je primeren 
in prilagojen vsem starostnim skupinam in vključuje čim širšo javnost. Glavno načelo 
je ustvarjanje pogojev za dolgoročni obstoj, za vzpostavitev stalnega odnosa do 
uporabnikov naših storitev in partnerjev, predvsem klubov in društev, okolja in 
ustanovitelja. Da bi tudi finančno poslovali s pozitivnimi številkami bomo izvajali 
redni pregled nad prihodki in odhodki ter izvajali monitoring terjatev, obveznosti in 
ostali poslovnih procesov. 

5. KLJUČNI CILJI CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDTIVE 
IZOLA 

• Izpostavljamo naslednje ključne cilje zavoda za prihodnje obdobje: 
• ohranitev obsega, kakovosti in dostopnosti programa javne službe na področju 

športa in kulture ter nadgradnja z inovativnimi ponudbami, 
• posodobitev in optimizacija izkoriščenosti športne in kulturne infrastrukture, s 

katero zavod upravlja, 
• učinkovita koordinacija aktivnosti akterjev na področju športa in kulture v 

občini, 
• povezovanje interesov ustanoviteljice, javnosti in turističnega gospodarstva na 

področju športa in kulture, 
• ciljno usmerjena promocijska dejavnost na vseh področij delovanja, 
• povečanje raznolikost ponudbe storitev, 
• redno spremljanje dolžnikov, 
• sprejemanje varčevalnih ukrepov, vendar ne na račun kakovosti, 
• povečanje števila obiskovalcev na spletnih mestih, kakor tudi na socialnih 

omrežjih, 
• spodbujanje strokovnega izobraževanja zaposlenih, 
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• povečati skupne aktivnosti z ostalimi akterji družbenega življenja v občini 
Izola, 

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

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

6. SPLETNA STRAN IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

V letu 2019 bomo nadaljevali z odločno promocijsko strategijo na različnih področjih: 
nadaljevali bomo z izdajo mesečnih programov, plakatov, oglaševali bomo na radiu in 
v medijih, aktivni bomo na socialnih omrežjih, posodabljali bomo spletno stran, s 
tedenskimi vabili (newsletter) bomo obveščali javnosti, pripravljali bomo posebna 
vabila in plakate za posamične dogodke, pošiljali bomo tiskovna sporočila, itd. 

7. KADROVSKI NAČRT 

Center je imel na dan 31.12.2018 skupaj enaindvajset zaposlenih, od teh devetnajst 
redno zaposlenih delavcev za nedoločen čas in dve za določen čas. 
Izvajanje programa zavoda je oteženo zaradi pomanjkanja kadra, velikega števila 
odsotnosti zaradi dolgotrajnih in kratkotrajnih bolniških, zaradi velikega števila 
objektov v upravljanju in posledično zaradi povečanega obsega dela, ki ga ima zavod 
saj so objekti v uporabi vsak dan v tednu od 7.00 do 23.00 ure. 

V letu 2019 bomo delavko »Čistilka II«, ki je trenutno zaposlena s polovičnim delovnim 
časom za določen čas enega leta zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 
Glede na to, da je ena delavka pridobila status invalida III. kategorije invalidnosti s 
pravico do dela v skrajšanem delovnem času in glede na to, da opravljanje dela ni 
mogoče zagotoviti s prerazporeditvijo del med ostalimi zaposlenimi čistilkami ter 
glede na številne objekte in zasedenosti le teh je potreba po čistilkah velika. 

Kljub temu, da delo organiziramo tako z zunanjimi izvajalci ter upokojenci se 
izkazuje potreba po zaposlitvi dodatnega »Vzdrževalca IV«. 

V finančnem načrtu za leto 2019 so zagotovljena sredstva za pokrivanje plač in 
stroškov dela za obe navedeni delovni mesti. 

Velike težave imamo tudi z zagotavljanjem tehnične (lučne in tonske tehnike) 
podpore izvajanja programa OE Kultura zato bo v prihodnje potrebno poiskati rešitev 
v novi zaposlitvi. 

V letu 2019 načrtujemo predlog spremembe sistematizacije, ki bo omogočala 
ustreznejšo razporeditev dela, opredelitev delokroga in odgovornosti. 

8 
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7.1. STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2018 

Naziv delovnega mesta 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Tarifna 
skupina 

Plačni 
razred 

St. 
delavcev 

DOLOČEN 
ČAS 

NEDOLOČEN 

ČAS 

POLNI 
DEL. 

ČAS 

SKRAJŠANI 
DEL. ČAS 
(4 URE) 

NEZASEDENO 
DELOVNO 
MESTO 

UPRAVA 

Poslovno programski direktor 

Strokovni sodelavec za ekonomsko področje 

B017880 

J017139 

VII/2 

VII/1 

48 

29-39 

Poslovni sekretar IV J026004 VI 22-32 1 
OE KULTURNI CENTER 

Koordinator in organizator kulturnih 

programov  

Muzejski demonstrator 

G027009 

G025021 

VII/2 

V 

32 - 42 

20- 30 

Videotehnik realizator G025037 19 - 29 1 
OE ŠPORTNI CENTER 

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 31 - 41 

TEHNIČNI ODDELEK 

Vodja skupine VI J036028 VI 26 36 1 

Oskrbnik V J035047 20 - 30 

Vzdrževalec IV za potrebe OE KCI J034095 IV 16 - 26 

Čistilka II za potrebe OE KCI J032001 10 20 

Tehnični delavec V za potrebe OE SCI J035067 21 - 31 

Vzdrževalec IV za potrebe OE SCI J034095 IV 16 26 

Čistilka II za potrebe OE SCI J032001 10 - 20 

SKUPAJ 21 20 19 
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7.2. NAČRTOVANA STRUKTURA ZAPOSLENIH V LETU 2019 

Naziv delovnega mesta 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Tarifna 
skupina 

Plačni 
razred 

St. 
delavcev 

DOLOČEN 
ČAS 

NEDOLOČEN 
ČAS 

POLNI 
DEL. 
ČAS 

SKRAJŠANI 
DEL. ČAS 
(4 URE) 

NEZASEDENO 
DELOVNO 
MESTO 

UPRAVA 

Poslovno programski direktor B017880 VII/2 48 

Strokovni sodelavec za ekonomsko področje J017139 VII/1 31-41 

Poslovni sekretar IV J026004 VI 23-33 1 

OE KULTURNI CENTER 

Koordinator in organizator kulturnih 
programov   G027009 VII/2 34 - 44 

Muzejski demonstrator G025021 22 - 32 

Videotehnik realizator G025037 20 - 30 1 

OE ŠPORTNI CENTER 

Samostojni strokovni svetovalec G027028 VII/2 33 - 43 

TEHNIČNI ODDELEK 

Vodja skupine VI J036028 VI 26 - 36 1 

Oskrbnik V J035047 21 - 31 

Vzdrževalec IV za potrebe OE KCI J034095 IV 17 27 

Čistilka II za potrebe OE KCI J032001 11 - 21 

Tehnični delavec V za potrebe OE ŠCI J035067 22 - 32 

Vzdrževalec IV za potrebe OE SCI J034095 IV 17 - 27 

Čistilka II za potrebe OE ŠCI J032001 11 - 21 

SKUPAJ 22 22 21 
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7.3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PO ViRU FINANCIRANJA 

Vir financiranja Število zaposlenih na dan 
01.01.2019 

Število zaposlenih 

na dan 
01.01.2020 

1. Državni proračun 

2. Proračun občin 21 22 

3. ZZZS in ZPIS 

4. Sredstva EU ali drugih 
mednarodnih virov, vključno s 
sredstvi sofinanciranja iz državnega 

proračuna  

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu  

6. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr.takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV- 
prispevek)  

7. Nejavna sredstva za opravljanje 

javne službe in sredstva prejetih 
donacij  

8. Sredstva za financiranje javnih 

del 

9. Namenska sredstva, iz katerih se 
v celoti zagotavlja financiranje 
stroškov dela zaposlenih, in sicer 
mladih raziskovalcev, zdravnikov, 

pravnikov in specializantov, 
zdravstvenih delavcev pripravnikov 

in zdravstvenih sodelavcev 
pripravnikov ter zaposlenih na 
raziskovalnih projektih  

10. Sredstva za zaposlene na 
podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo posledic žleda me 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 
(Uradni list RS, št.17/14)  

Skupno število vseh zaposlenih (od 
1. do 10. točke).   

21 22 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1,2,3 in 6.  

21 22 

Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4,5,7,8,9 in 10!  

21 22 
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Naziv delovnega mesta Veljavna 
sistemizacija 

Stanje na dan 31.12.2018 Predvideno stanje v letu 
2019 

Predvideno 
stanje na 
dan 
01.01.2020 

Zahtevana 
izobrazba 

St. 
DM 

Zahtevana 
izobrazba 

St. 
zaposlenih 

Zahtevana 
izobrazba 

St. 
zaposlenih 

St. 
zaposlenih 

Poslovno programski 
direktor 

VII/2 VII/2 1 VII/2 1 1 

Strokovni sodelavec za 
ekonomsko področje 

VII/1 VII/1 VII/1 

Poslovni sekretar VI VI VI 

Koordinator in 
organizator kulturnih 
dogodkov  

VII/2 VII/2 VII/2 

Samostojni strokovni 
svetovalec 

VII/2 VII/2 VII/2 

Muzejski demonstrator 

Videotehnik realizator 

Vodja skupine VI VI VI 

Tehnični delavec 

Oskrbnik 

Vzdrževalec IV IV IV 

Čistilka 

SKUPAJ 22 21 22 22 

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2018 in 2019. 

12 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2019 

8. PROGRAM DELA IN RAZVOJA OE CENTER ZA ŠPORT IZOLA 
(CŠI) ZA LETO 2019 

8.1. ZASTAVLJENI OSREDNJI CILJI DELOVANJA OE CŠI V LETU 2019 

Uresničevanje javnega interesa: 
• koordinacija, nadzor in realizacija dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša 

na lokalno skupnost (Letni program športa) - sredstva se zagotavljajo iz proračuna 
lokalne skupnosti, 

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

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

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom 
športa za leto 2019 bo Center sodeloval pri kompletnem postopku Javnega razpisa 
za sofinanciranje programov na področju športa v občini Izola za leto 2019, kar 
zajema: 

• priprava razpisne dokumentacije, 
• sodeloval v komisiji za izvedbo Javnega razpisa, 
• sodeloval pri pregledu in oceni razpisne dokumentacije, 
• sodeloval pri odpiranju in ugotavljanju pravočasnosti, ter popolnosti prejetih 

vlog (popolna formalnost) 
• pregledal in ocenil vloge na podlagi odloka, pravilnika in meril navedenih v JR 

oz. razpisni dokumentaciji, 
• sodeloval pri pripravi predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti, 
• pregledal in potrdil predlog razporeditve sredstev po področjih športa ter 

izvajalcih, 
• vodil zapisnik dela komisije, 
• pripravil predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev 

Odloka, 
• pripravil dodatna merila in pogoje, ki se po potrebi vključijo v razpisno 

dokumentacijo oz. uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnostih, 
• opravil vsa strokovna in administrativna dela za komisijo, 
• sodeloval pri pripravi in izdaji odločb vlagateljem o vrednotenju programov, 
• sodeloval pri pripravi in izdaji pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 

Center bo skrbel za nadzor nad izvedbo športnih programov prijavljenih na Javni 
razpis, ter nudil vso strokovno, organizacijsko in administrativno podporo vsem 
izvajalcem LPŠ. 

13 
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8.2. PROGRAM 

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH IN 
ŠOLOOBVEZNIH OTROK, TER MLADINE 

a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (program Ciciban planinec) 

V letu 2019 so zagotovljena sredstva za izvedbo programa »Ciciban planinec«, kot 
celovito planinsko dejavnost skozi katerega se otroci seznanijo s hojo, okolico 
domačega kraja in najbližjimi vzpetinami ter ob tem razvijajo vrline, kot so 
tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. S tem jih 
uvajamo v planinstvo in planinsko usposabljanje ter jim predstavljamo planinsko 
dejavnost v različnih letnih časih. Sofinancirala se bo že tradicionalna prireditev Cici 
olimpijada na kateri je v letu 2018 sodelovalo čez 500 predšolskih otrok. Za slednje 
bomo po potrebi zagotovili 6 ur športnega objekta za izvedbo programa. 

b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine 

Cilj je dnevno zagotavljanje vsaj ure dovolj intenzivne in kakovostno vodene športne 
vadbe. Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oz. strokovno usposobljen kader, 
uporaba športnih objektov za izvedbo teh programov, sodeluje organizacija športnih 
tekmovanj za učence in dijake v sodelovanju z Ministrstvom pristojnim za šolstvo in 
šport (in pod okriljem Področnega centra za šolski šport Koper), ter v okviru akcije 
Šport mladih. V tem okviru izvaja Center za kulturo, šport in prireditve Izola (v 
nadaljevanju ŠCI) razpise za različna tekmovanja na občinskem nivoju, planira in 
zagotavlja športne objekte za izvajanje tekmovanj, zagotovi sodnike za tekmovanja, 
priznanja za dosežene rezultate... Na višjih nivojih tekmovanja (do državnega) pa 
spremlja razpise in pripravlja poročila s tekmovanj, ki jih organizirajo šole iz občine 
Izola, za Ministrstvo pristojnim za šolstvo in šport. V LPŠ so zagotovljena sredstva za 
okvirno 100 ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda 
Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. Za športna tekmovanja na višjem nivoju, 
ki se izvajajo v športnih objektih v drugih krajih, pa organizira in zagotavlja plačilo za 
prevoze ter kotizacijo na tekmovanje. 

c) Šola jadranja in veslanja za osnovnošolce 4. in 5. razredov: 

V letu 2018 nam je že osmič uspelo izpeljati tečaj jadranja in veslanja za vse izolske 
osnovnošolce 4. in 5. razredov. Projekt smo izpeljali v sodelovanju z Jadralnim klubom 
Burja, Jadralnim klubom Olimpic, Veslaškim klubom Argo, in Veslaškim klubom Izola, 
ki so hkrati izvajalci Lokalnega programa športa v občini Izola. Poleg društev 
sodelujejo v projektu tudi vse izolske osnovne šole. Mesto Izola se kot obmorski kraj 
ponaša s številnimi vrhunskimi rezultati v vodnih športih. Jadranje in veslanje sta tako 
po številu članov in številu vrhunskih rezultatov kot tudi po tradiciji daleč na prvem 
mestu. Zato je smiselno, da imajo vsi izolski otroci možnost spoznati osnove jadranja 
in veslanja skozi obvezne programe šolanja. Za izvedbo projekta bomo v letu 2019 
zagotovili sofinanciranje strokovnega kadra in sicer tri vaditelji/učitelji na skupino v 
obsegu 25 ur, ter materialne stroške za izvedbo programa do največ 60 EUR na 
skupino. 
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ŠPORTNA VZGOJA OTROK !N MLADINE, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

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

ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilj športne rekreacije odraslih je ohranjanje in izboljševanje celostnega 
zdravstvenega statusa, humanizacije človekovega življenja, zmanjšanje posledic 
obremenjujočega načina življenja ter dela in preprečevanje upadanja splošne 
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Na lokalni ravni zagotavljamo pogoje za izvedbo programov skozi 
sofinanciranja iz javnih sredstev za programe odraslih, ki se ne vključujejo v urejene 
sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez. V letu 2019 je cilj ohraniti oz. povečati 
število programov in število vadečih v programih. 

ŠPORT STAREJŠIH 

Programi izvajalcev, katerih primarna in izključna dejavnost je šport starejših. Slednji 
niso vključeni v urejene sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez. Udeleženci 
programa morajo biti starejši od 65. 
Za doseganje strateških ciljev NPŠ (nacionalni program športa) na področju športa 
starejših bo treba razširiti programsko ponudbo s posebej strokovno izobraženim in 
usposobljenim kadrom, prilagoditi športne objekte in njihovo opremo starejšim, 
učinkovito izkoristiti naravne danosti za športno rekreacijo, ter povezati delovanje 
športnih, upokojenskih in zdravstvenih organizacij. Cilj je zagotavljati vsaj 2 uri 
tedensko brezplačnih kakovostno vodenih športnih aktivnosti, ter spodbujati 
medgeneracijsko sodelovanje skozi šport. 
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KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
program vrhunskega športa, program športne rekreacije pa jih ne zadovoljuje. 
Izvajalci (društva, klubi...) teh programov so vključeni v tekmovalne sisteme, ki jih 
organizirajo Nacionalne panožne zveze. 
V 2019 bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za izvedbo športnih programov. 
Zagotavljali se bodo pogoji za izvedbo programov skozi sofinanciranje na podlagi 
Odloka. Sofinancirajo se Programi procesa vadbe v urejenih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez. Plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje ali 
strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet sofinanciranja LPŠ. 

VRHUNSKI ŠPORT 

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

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA 

Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato bomo zagotavljali 
sredstva za usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih 
delavcev, povezanih s športom. V letu 2019 bomo za izobraževanja strokovnega kadra 
namenili sredstva v višini 3.100,00 EUR, ki bodo dodeljena enkrat letno ob koncu leta 
na podlagi poročila, ter predložene potrebne dokumentacije. 

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM 

Tudi v letu 2019 bomo izpeljali prireditev, na kateri bomo podelili priznjanja za 
dosežke v preteklem letu. Za izvedbo prireditve in priznanja bomo namenili 3.695,00 
EUR. 
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DELOVANJE DRUŠTEV IN OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE 

Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo v občinske športne 
zveze oziroma zveze na lokalni ravni. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje 
potrebujejo sredstva za kritje stroškov strokovno-organizacijskih delavcev v športu in 
za izvajanje poslovnih funkcij (ravnanje s člani, ravnanje s financami in 
računovodstvom, ter ravnanje s kadri...) osnovnih materialnih stroškov. 
Športna zveza Izola bo, poleg osnovnega delovanja, bo aktivno sodelovala s Centrom 
za kulturo, šport in prireditve Izola, tako na področju strokovne podpore športnim 
društvom kot na področju izvajanja prireditev. 

V letu 2019 so sredstva v višini 440.672 namenjena za sofinanciranje delovanja: 
• športnih društev, 
• športne zveze, 
• šolskega športa. 

Center bo še naprej spodbujal in dajal podporo športno-rekreativnim društvom 
ob ustanavljanju in delovanju. Hkrati bo sodeloval z upravnimi organi in lokalno 
skupnostjo, ter nudil vso strokovno in organizacijsko podporo pri izpeljavi javnega 
razpisa za sofinanciranje športnih društev. 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

V letu 2019 planiramo organizacijo promocijske prireditve Podelitve priznanj uspešnih 
športnikov v občini Izola za leto 2018. V sodelovanju s Športno zvezo Izola bomo 
ponovno izpeljali prireditev Športajte z nami, ki se je iz leta v leto udeleži več klubov, 
skupin in posameznikov. Hkrati bomo na podlagi Odloka sofinancirali športne 
prireditve, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila 
športno dejavnega prebivalstva, ter lokalne športno promocijske prireditve. 

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

Sredstva za izvedbo le-teh se planirajo v okviru sredstev, ki bodo namenjena za 
izvedbo posamezne turistične prireditve: 

A. Organizacija in vodenje športnih tekmovanj v okviru praznovanja: 
Ribiškega praznika (krst novih veslačev in jadralcev, veslaška in jadralna regata, turnir 
v odbojki na mivki). 

B. Sodelovanje pri organizaciji športnih tekmovanj: 
• Istrska veslaška regata, 
• Športajte z nami, 
• Izolska legenda, 
• druga športna tekmovanja. 

Sodelovanje je predvideno v obliki zagotavljanja športnih objektov, materialne in 
organizacijske pomoči pri izvedbi (medalje, pokali...). 
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8.3. UPORABA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Vodenje, razporejanje terminov, določanje in pridobivanje denarnih nadomestil za 
uporabo športnih objektov v upravljanju CKŠP za potrebe športnih društev, osnovne 
šole Livade, srednje šole Pietro Coppo, Srednje šole Izola, Univerze na Primorskem, 
ter ostalih tržnih programov. 

V objektih, ki so v upravljanju CKŠP deluje-trenira in tekmuje okvirno 10 izvajalcev 
LPŠ, katerim koordiniramo in zagotavljamo prostor za delovanje. 
Organizirali bomo nekaj turnirjev in lig uporabnikov objektov, seminarje, športne šole 
idr. V načrtu imamo tudi soorganizacijo športne šole, delavnic in drugih dejavnosti kot 
na primer: 

• Rokometne šole in kampi. 
• Plesne šole, 
• Kickboxing Čamp 
• judo športna šola, 
• prvenstvo slepih in slabovidnih Goalbal, 

V objektih CKŠP opravlja svoje dejavnosti tudi 33 športno-rekreacijskih skupin. Tako 
bo tudi v letu 2019 Center skrbel za gospodarno trženje prostih terminov in delež le 
tega povečal, vendar ne na račun zmanjšanja kvantitete in kvalitete programov 
domicilnih društev, ki izvajajo LPŠ. Trenutna zasedenost objektov je v večini objektov 
že na 100%. 

INVESTICIJSKA VLAGANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE V LETU 

2019 NA PODROČJU ŠPORTA 

Predvideno tekoče vzdrževanje športnih objektov v letu 2019: 

VČT LIVADE 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- pregled varnostne razsvetljave 
- pregled javljanja prisotnosti plinov 
- pregled požarnih loput 
- pregled plinske instalacije in trošil 
- pregled alarmnega sistema 
- servis in tehnični nadzor požarnih loput 
- servis peči 
- dimnikarski pregled 
- pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- pregled in popravilo športnih orodij in pregradnih zaves 
- pregled tribun 
- redno čiščenje vodnih pip in tušev (legionelni program) 
- izvajanje meritev vode in prezračevanja 

ŠD KRAŠKA : 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- pregled varnostne razsvetljave 
18 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT CENTRA ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA ZA LETO 2019 

- izvajanje meritev varnostne razsvetljave 
- pregled javljanja prisotnosti plina 
- pregled plinske instalacije in trošil 
- pregled alarmnega sistema 
- servis peči 
- dimnikarski pregled 
- pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- pregled in popravilo športnih orodij 
- sprotno barvanje sten po potrebi 
- redno čiščenje vodnih pip in tušev (legionelni program) 
- izvajanje meritev vode 

MESTNI STADION : 
Investicijsko vzdrževanje : dekompaktizacija in ostala dela po pogodbi 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- servis peči 
- dimnikarski pregled 
- pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- pregled in popravilo športnih orodij 
- sprotno barvanje sten po potrebi 

redno čiščenje vodnih pip in tušev (legionelni program) 
vsakodnevni pregled in čiščenje umetne trave na glavnem in pomožnih igiščih 

- tedensko strojno česanje umetne trave 
- izvajanje meritev vode 
- posaditev zelenja ob južni ograji 

STADION MALIJA : 
Investicijsko vzdrževanje : generalna ozelenitev 

- peskanje igralne površine 
- luknjanje igralne površine 
- gnojenje naravne trave 
- sejanje trave 

Tekoče vzdrževanje in pregledi : 
- servis peči 
- dimnikarski pregled 

pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- pregled športnih orodij 
- sprotno barvanje sten po potrebi 
- redno čiščenje vodnih pip in tušev (legionelni program) 
- vsakodnevni pregled in čiščenje travnatih površin 
- zalivanje travnate površine stadiona 
- košnja trave 
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TELOVADNICA ARRIGONI : 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- servis peči 
- dimnikarski pregled 
- pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- sprotno barvanje sten po potrebi 
- redno čiščenje vodnih pip in tušev (legionelni program) 

REKREACIJSKI PARK LIVADE : 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 
- redni pregledi fitnes orodja , tekaške proge ,ograj ,vhodov, sanitarnih prostorov, 

igrišč z opremo 
- košnja trave in obrezovanje zelenja 
- popravila orodja in pritrjevanje 

SKATE PARK : 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- manjša popravila orodij 
- pregled orodij s stani ZVD 

Predvideno investicijsko vzdrževanje v športnih objektih in nabava opreme v letu 
2019: 

Investicijsko vzdrževalno delo po objektih Skupaj v EUR 
STADION MALIJA 10.000,00 
MESTNI STADION 13.000,00 
Skupaj: 23.000,00 

Investicijsko opremljanje Skupaj v EUR 
POŽARNA VARNOST IN ZAŠČITNA OPREAAA 1.000,00 
Skupaj:  1.000,00 
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9. LETNI PROGRAM KULTURE (LPK) ZA LETO 2019 

9.1. ZASTAVLJENI OSREDNJI CILJI DELOVANJA OE KCI V LETU 2019 

Letni program kulture (LPK) opredeljuje vse kulturne dejavnosti in projekte, ki se 
zagotavljajo v letnem proračunu javnega zavoda. In jih CKŠP izvaja samostojno ali v 
soorganizaciji z različnimi zavodi, ustanovami, društvi, skupinami in posamezniki. 

• Permanentno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, 
• Spodbujanje umetniške kreativnosti in ustvarjalnosti na področju besednih, 

uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti, 
• Negovanje pluralnosti in kreativnosti na področju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini, 
• Zagotavljanje pogojev razvoja kulture na podlagi smernic kulturnega razvoja na 

lokalni in državni ravni, 
• Krepitev in ohranjanje kulturne dediščine, 
• Vzdrževanje in realizacija investicij v objektih kulturne infrastrukture, ki jih 

ima v JZ upravljanju. 

9.2. PROGRAM 

• Redna dejavnost v Kulturnem domu Izola: 
o Gledališke in plesne predstave za odrasle in otroke, 
o program za vrtce, osnovne in srednje šole, 
o Glasbeno-scenski dogodki, 
o Priložnostne prireditve, 
o Klubski večeri in predavanja, 
o Predstavitev produkcij društev na področju ljubiteljske kulturne 
o dejavnosti, 
o Kulturni dnevi za vrtce, osnovne in srednje šole 
o Galerijska dejavnost, 
o Različne občinske prireditve, 

• Filmska dejavnost Art kina Odeon, 
• Galerijska dejavnost - galerija Alga, Klubski prostor, 
• Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini Izola, 
• Organizacija večjih tradicionalnih prireditev na prostem, 
• Organizacija proslav ob državnem in občinskem prazniku, 
• Festivali in srečanja v soorganizaciji. 
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GLEDALIŠKE IN PLESNE PREDSTAVE ZA ODRASLE IN OTROKE 

Tudi v letu 2019 se bomo trudili ponuditi pester in kakovosten program, zato bomo 
organizirali več gledaliških predstav različnih žanrov za odrasle in otroke, v izvedbi 
profesionalnih in ljubiteljskih gledališč, ter več plesnih prireditev, na katerih se bodo 
predstavljale izolske plesne skupine. V redno gledališko ponudbo bodo vključene tudi 
izolske gledališke skupine. 

V letu 2019 načrtujemo: 
• 6 gledaliških predstav za odrasle(v Kulturnem domu), 
• 5 plesnih predstav 
• 10 gledaliških- lutkovnih predstav za otroke in mladino 
• 3 gledališke predstave na prostem, ( v letnem kinu Arrigoni). 

PROGRAM ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 

Ena pomembnejših dejavnosti našega zavoda je kulturna vzgoja najmlajše publike, 
zato skrbimo za pestro in zanimivo ponudbo gledaliških, lutkovnih, glasbenih in 
plesnih predstav. V letu 2019 načrtujemo izvedbo otroških programov, ki bodo 
zajemali lutkovne, gledališke predstave, pripovedovanja, glasbeno-scenske prireditve 
in različne delavnice. 

PLAN 2019: 
• do 15 vsebin za otroke in mladino (lutkovne in igrane predstave, filmske 

predstave pripovedovanja, delavnice, 
• predavanja in delavnice, 
• povečanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami (osnovne in srednje šole v 

Izoli in ostali obali) pri vključevanju mladih v kulturne dejavnosti. 

GLASBENO - SCENSKI DOGODKI 

Glasbeno-scenski repertoar ponuja programe, ki združujejo gledališče, glasbo in ples. 
V letu 2019 bomo izpeljali več koncertov, na katerih bomo predstavili različne 
glasbene zvrsti, ustvarjalce in njihove zgoščenke. Koncerti bodo organizirani v 
Kulturnem domu ter na različnih zunanjih lokacijah. V program bomo vključevali tudi 
domače glasbene izvajalce, saj je Izola mesto glasbe in številnih glasbenikov. 
Nadaljevali bomo z glasbenimi popoldnevi, na katerih se predstavljajo različne 
glasbene šole. Ker imamo v Izoli veliko dobrih mladih pevcev, smo se odločili, da 
pristopimo k izvedbi prireditve En big band išče svoj talent. 
V sodelovanju z Kulturnim društvom En big band planiramo prvi razpis za izbor 
vokalista za nastop z Big band orkestrom. Na podlagi prijav bodo izpeljani trije 
predizbori. V maju bomo izpeljali predizbor, julija pa zaključni koncert na katerem 
bo izbran finalist. 

V poletnem času bomo glasbeno scenske dogodke izpeljali na različnih zunanjih 
prizoriščih, predvsem želimo še bolj oživiti dogajanje v tako imenovanem Letnem kinu 
Arrigoni, na Lonki, na Manziolijevem trgu, parku P. Coppo... 
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Tudi v letošnjem letu bomo sodelovali s Primorskim poletnim festivalom v okviru 
katerega bomo videli dve zanimivi gledališki produkciji 

V okviru ponudbe plesnih prireditev bomo nadaljevali s predstavitvijo produkcij 
domicilnih plesnih društev, amaterskih plesnih in folklornih skupin, ki delujejo v vseh 
treh občinah ter ponudbo svetovno priznanih folklornih in plesnih produkcij. 

Glasbeno - scenski plan za leto 2019: 
• 4 koncerti (različnih žanrov) v Veliki dvorani Kulturnega doma, 
• 6 manjših koncertov (različnih žanrov) na manjših izolskih lokacijah. 
• 3 večje koncerte v Letnem kinu 

KLUBSKI VEČERI 

Klubski večeri so namenjeni različnim dodatnim vsebinam rednega programa ali 
samostojnim programom. V letu 2019 načrtujemo: 

• potopisna predavanja, 
• manjši, akustični koncerti, 
• predstavitve knjig in drugih publicističnih del, 
• avtorski večeri amaterskih gledališč in ljubiteljskih skupin (sodelovanje z JSKD 

01 Izola), 
• priložnostne, tematske razstave s kulturnim programom, 
• večeri z znanim gostom. 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU 
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V SODELOVANJU Z JSKD RS, 
OBMOČNA IZPOSTAVA IZOLA 

V soorganizaciji z Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Izola 
se v letu 2019 predvideva skupna izvedba OBČINSKIH IN REGIJSKIH SREČANJ 
AMATERSKIH KULTURNIH SKUPIN - DRUŠTEV: 

• Primorska poje (marec); 
• Območno in regijsko srečanje gledaliških in lutkovnih skupin (marec/april) 
• Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad (april); 
• Teden ljubiteljske kulture; 
• Srečanje plesnih skupin (april); 
• Mednarodna poletna gledališka šola (konec avgusta); 
• Tabor mladih godbenic in godbenikov Musiča creativa; 
• Večer posvečen pesmi (oktober); 
• 52. Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev (oktober). 

OBČINSKE IN DRŽAVNE PROSLAVE 

Center za kulturo, šport in prireditve Izola je nosilec organizacije občinskih in 
državnih proslav. Izpeljava vključuje pripravo programa, organizacijo in neposredno 
izvedbo proslav. Pri izvedbi nam aktivno pomagajo strokovni sodelavci lokalne 
skupnosti, ki poskrbijo za obveščanje, protokol in druge aktivnosti, ki so povezane z 
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izvedbo posamezne proslave, V program proslav poskušamo vključevati čim več 
domače ustvarjalnosti. 
V letu 2019 bomo izpeljali: 

• Slovenski kulturni praznik (proslava 7. februar) 
• Dan upora proti okupatorju (proslava 26. april) 
• Dan državnosti + kresovanje/Solsticij (proslava 22. junij) 
• Občinski praznik (proslava 12. julij) 
• Dan slovenske neodvisnosti in enotnosti (proslava 21. december). 

ARI KINO ODEON IZOLA - PROGRAM DELA ZA LETO 2019 

Namen delovanja Art kina Odeon Izola v prihodnjih letih ostaja nespremenjen: 
prikazovanje in promoviranje novih izdelkov slovenske in evropske filmske produkcije, 
filmov iz oddaljenih dežel, znamenitih kultnih in kinotečnih filmov, organiziranje 
različnih predavanj, delavnic ter avtorskih večerov, kar predstavlja tudi osnovno 
poslanstvo kina. Art kino Odeon Izola je oaza za ljubitelje in ustvarjalce filmske 
umetnosti, ki jih motivira predvsem želja po ustvarjanju in pripovedovanju oziroma 
dojemanju umetniškega filmskega pomena ter sporočilnosti, ki jo art filmska 
produkcija nosi. Art kino Odeon Izola daje tako poseben pečat gojenju in širjenju 
filmske umetnosti in predstavlja alternativo vsem komercialnim kinematografskim 
multipleksom, ki delujejo v širši regiji. 

EUROPA CINEMAS IN ART KINO MREŽA 

Art kino Odeon si je s svojim dosedanjim programom pridobil članstvo v evropski 
mreži filmskih prikazovalcev Europa Cinemas, katere eno izmed poglavitnih vodil je 
promocija kakovostnega evropskega filma, prirejanje posebnih filmskih projekcij 
povezane v celovite sklope z ustreznimi delavnicami ter tako omogočiti aktivno 
gledanje filmov. 
Art kino Odeon je tudi član Art kino Mreže Slovenije (združenja kinematografov in 
prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije). Nacionalno združenje 
mestnih kinodvoran si svojim delovanjem prizadeva k širjenju filmske kulture ter 
predstavlja edino alternativo velikim multipleksom, ki so povsem komercialno 
usmerjeni in ne ponujajo nobene kulturne vsebine. Znotraj Art kino mreže Slovenije 
smo oblikovali več delovnih skupin, ki bodo skrbele za celovito prikazovanje 
umetniških kakovostih filmov, s posebnim poudarkom na filmski vzgoji. Dobro se 
zavedamo pomembne vloge kina, ki je že zdavnaj presegla mestni pomen in ima 
veliko regionalno težo. 

PROGRAMSKA SHEMA 

1. Ciklus »Kino v živo«; 
2. Ponedeljki za zamudnike; 
3. Filmske premiere; 
4. Letni kino Arrigoni; 
5. Projekcija filmov nominiranih za nagrado LUX; 
6. Noč kratkih filmov; 
7. Kino vetrnica - otroški vzgojno izobraževalni projekt; 
8. Retrospektive; 
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9. Cikel italijanskega filma; 
10. Glasbeni filmi; 
11. Ruski film v Odeonu; 
12. Filmska značka; 
13. Sodelovanje s festivali (Kino Otok, Life po lifu, Film na oko...) 

Program predvajanja filmov v Art kinu Odeon Izola poteka 365 dni v letu, zajema pa 
predvajanje najmanj dveh filmov na dan. Konec tedna izvajamo 3 projekcije dnevno, 
saj je termin ob 16. uri namenjen Kino vetrnici, programu za otroke. Izbor filmov 
nenehno prilagajamo in izbiramo glede na starostne skupine obiskovalcev. V letu 2019 
načrtujemo nadgradnjo projekta, in sicer z ob filmskimi dejavnostmi, kot so uvodi v 
projekcije, pogovori po filmu, animacija za najmlajše ter tematske ustvarjalne 
delavnice. Program, ki je namenjen otrokom, uspešno izvajamo tudi v sodelovanju z 
vsemi izolskimi šolami, vrtci in srednjo. Tudi v prihajajočem letu, bomo del vse 
slovenskega filmsko-vzgojnega projekta, ki se izvaja v okviru Art kino mreže 
Slovenije. Prav spodbujanju interakcije med avtorji in publiko, je namenjen ciklus 
Kino v živo, ki ga že vrsto let izvajamo v naši kino dvorani. V letu 2019 bomo skušali 
gostiti avtorje slovenskih filmov, ki bodo na rednem sporedu. Poleg tega bomo 
poseben poudarek namenili kratkim ter animiranim filmom, ki si s težka utrejo pot do 
filmskih platen po državi. V sodelovanju z AGRFT-jem in Filmskim centrom bomo 
priredili več večerov, ki bodo namenjeni kratki filmski formi. Izola je mesto z 
dolgoletno tradicijo ustvarjanja animiranih filmov, zato se bomo še posebej trudili, da 
bo festival namenjen animaciji, ponovno pridobil na ugledu in pomembnosti. Drugi 
vidik festivala je nedvomno decentralizacija večjih kulturnih vsebin in projektov, 
pomembno je, da se festivali odvijajo tudi izven Ljubljane. Primer je tudi projekt, ki 
smo ga poimenovali LIFFe po LIFFu, kjer bomo skušali predvajati kar se da veliko 
filmov, ki bodo predstavljeni na Ljubljanskem mednarodnem festivalu LIFF - e in tako 
vsaj delno povečali dostopnost filmskih vsebin izven prestolnice. Tudi v letošnjem 
letu, bomo v sodelovanju z Zavodom Otok soorganizirali mednarodni filmski festival 
Kino Otok, ki je nedvomno pomemben zaradi festivalskega utripa, ki ga pričara ter 
filmskih vsebin, ki bodo na ogled zgolj v tem terminu. V jesenskih mesecih bomo 
priredili dva zanimiva dogodka in sicer filmski festival Film na oko ter Filmske dneve 
LUX. V mesecu novembru bomo že tretje leto zapored gostili Filmske dneve LL)X, ki 
jih prirejamo v sodelovanju z Evropsko pisarno v Sloveniji. Prikazali bomo tri filme, ki 
se bodo uvrstili v finalni izbor. Nadaljevali bomo tudi s programom v Letnem kinu 
Arrigoni, v načrtu imamo izvedbo petih projekcij ter nekaterih drugih glasbenih 
vsebin. 

KLUB LJUBITELJEV DOBREGA FILMA 

Klub ljubiteljev dobrega filma je bil pred leti ustanovljen kot programsko dopolnilo z 
izobraževalno vlogo in je namenjen predvsem zahtevnejši publiki, vsem ljubiteljem 
umetniškega filma, ki dajejo filmski umetnosti poseben pomen. Članom kluba 
omogočamo praktične ugodnosti, storitve in informacije. Vsi člani lahko aktivno 
sodelujejo pri delovanju filmskega središča, organizirajo delavnice in predavanja, ki 
so pomembna za razvoj kulture umetniškega filma. Člani kluba lahko koristijo tudi 
dodatne ugodnosti pri nakupu vstopnic za program v Kulturnem domu Izola. 

Zaradi našega neprekinjenega delovanja Art kino Odeona, že od leta 2003, kino 
predstavlja enega izmed temeljev za razvoj filmske kulture na področju slovenske 
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obale in je hkrati glavno orodje za razvijanje kritičnega, zahtevnega in zvestega 
občinstva. Poleg rednega filmskega programa je za naš kinematograf pomembno, da 
neprestano ustvarjamo in gradimo filmski utrip v mestu in regiji. Art kino Odeon želi 

postati filmsko vozlišče za vse generacije, zato bomo v prihodnosti namenili veliko 
pozornost projektom in dejavnostim, ki bodo namenjeni otrokom in mladostnikom. Z 
dodatnimi vsebinami bomo dopolnili projekt Kino vetrnica, ki poteka vsako soboto in 
nedeljo. V sodelovanju z učitelji, ki so vključeni v filmski natečaj Slovenščina ima 
dolg jezik, bomo nekaj programskega prostora namenili vsem zainteresiranim 
dijakom, ki bodo lahko enkrat mesečno izbrali film ter za projekcijo pripravili uvod in 
pogovor. S tovrstnim projektom želimo v proces ustvarjanja filmskega programa 
vključiti mlade, ki želijo pridobiti izkušnje na področju organizacije kulturnih 
prireditev. Izjemno pomembno je, da na našem filmskem platnu prikazujemo kar se 
da raznolik in bogat filmski program, katerega vodilo je kvaliteta, zato bomo tudi v 
letošnjem letu postopno gradili na že ustaljenih projektih ter skušali priključiti 
novosti. 

GALERIJSKA DEJAVNOST 

Galerijsko dejavnost izvajamo v Klubskem prostoru Kulturnega doma in v Galeriji 
Alga. Galerijski program je vezan na samostojne razstave mladih, še neuveljavljenih 
umetnikov, akademskih slikarjev, ljubiteljskih likovnih skupin s področja slikarstva, 
kiparstva, grafike, fotografije v sodelovanje z video umetnostjo ter priložnostnih 
tematskih razstav. 
Galerija Alga je umeščena v samem centru Izole in predstavlja stičišče ljubiteljev 
likovne estetike, obenem pa združuje ljubiteljsko in profesionalno ustvarjanje ter 
medgeneracijsko interaktivno sodelovanje. Galerija je tudi informacijski center 
zavoda in blagajna, saj želimo, da si razstavo ogleda čim večje število obiskovalcev. 
V Galeriji Alga tudi letos načrtujemo 12 razstav, v klubskem prostoru pa 10 razstav. 
Otvoritve razstav v Galeriji Alga, ki jih popestrimo in obogatimo s krajšimi scensko 
glasbenimi kulturnim programom, so planirane vsak prvi četrtek v mesecu. 

LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST V OBČINI IZOLA 

Letni program kulture opredeljuje javni interes Občine na področju spodbujanja, 
razvoja in dostopnosti dobrin, ki se uresničujejo in izvajajo skozi programe društev na 
področju ljubiteljske kulture. Ena izmed primarnih nalog CKSP Izola je skrb za 
kontinuirano delovanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti ter čim večje 
udejstvovanje občanov na področju kulture. Uresničitev le tega se zagotavlja z 
organizacijskimi, finančnimi in prostorskimi pogoji za izvajanje dejavnosti. LPK 
opredeljuje redno dejavnost ter programe ljubiteljskih kulturnih društev, ki se 
sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna. 

Ljubiteljska kulturna dejavnost se v občini Izola uresničuje na sledečih področjih: 

• glasbena dejavnost (vokalna, instrumentalna), 
• plesna dejavnost, 
• gledališka in lutkovna dejavnost, 
• likovna dejavnost, 
• filmska in video dejavnost, 
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• dejavnost kulturne dediščine, 

Delitev javnih sredstev predvidenih za sofinanciranje rednih, letnih programov 
društev na področju ljubiteljske kulture, bo potekala na podlagi javnega razpisa. 
Podlaga za izbor programov je Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje 
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Izola. V letu 2019 je za programe 
ljubiteljskih kulturnih društev namenjeno 84.000,00 EUR. 

Priprava in izpeljava javnega razpisa zajema sledeče postopke: 

• pripravo dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola, 

• pregled prispelih programov, ovrednotenje le-teh po Pravilniku o merilih in 
kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Izola, 

• priprava odločb in letnih pogodb z društvi o sofinanciranju programov, 
• spremljanje izvajanja letnih programov. 

Poleg izvajanja javnega razpisa CKŠP Izola izvaja tudi druge aktivnosti za društva: 
• strokovna, administrativna in tehnična pomoč, 
• pomoč pri organizaciji in izvedba letne produkcije ali koncerta, 
• sodelovanje pri izvedbi gostovanja in nastopov posameznega društva, 
• organiziranje izmenjave in sodelovanja med sorodnimi društvi, 
• organizacija predstavitev in nastopov ljubiteljskih skupin in društev 
• vključevanje društev v program proslav ob državnih in občinskem prazniku ter v 

okviru večji turističnih prireditev. 

VEČJE PRIREDITVE NA PROSTEM 

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

• Istrski karneval - 9. otroško pustno rajanje (2. in 5. marec); 
• Prvomajska budnica (1. maj); 
• Praznik oljk, vina in rib (31. maj in 1. junij); 
• Festival Kaštelir (22. junij); 
• Poletje v Izoli (Park Pietro Coppo, Manziolijev trg ali na Lonka) 

(julij-avgust); 
• Ribiški praznik (22,23 in 24. avgust); 
• Praznik izolskega čudeža (20. oktober); 
• Prižig novoletnih luči (29. november); 
• Veseli December v Izoli (25. - 30. december); 
• Silvestrovanje (31. december). 

V okviru Praznika oljk vina in rib bo letos v Izoli potekal Festival Zlata oljčna vejica, 
ter za učence 5. razredov obalnih osnovnih šol: kviz »Oljka ali te poznam?« in razpis 
za najboljšo risbo na temo oljke. Zaključni večer in podelitev priznanj bo v petek, 31. 
maja na Manziolijevem trgu. Obenem bo potekal tudi izbor za Županovo vino 2019 in 
Županovo olje 2019. Razglasitev bo v soboto, 1. junija 2019 na Manziolijevem trgu. 
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Z Javnim zavodom za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola in 
Pokrajinskim muzejem Koper bomo izpeljali FESTIVAL KAŠTELIR - »Prazgodovinska 
gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja od Krasa do 
Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre)«, ki bo 22. junija v Kortah. K projektu 
bomo povabili še lokalna kulturna in športna društva, lokalne umetnike in ustvarjalce 
ter ponudnike domačega olja in vina in kulinarike. V dopoldanskem času bomo 
izpeljali več delavnic: 

• Družinske delavnice - okrasimo Histrsko nošo in izdelava spominkov; 
• Lončarske delavnice za družine in za otroke - kašlerska čaša; 
• Vodstva po Kaštelirju (strokovno vodstvo, lov na zaklad za otroke) in po vodnih 

poteh; 
• Delavnice in predstavitve starih glasbil; 
• Stojnična ponudba domačih dobrot. 

V popoldanskem času bodo potekale degustacije lokalno pridelane hrane, vina in 
olja, večer pa bo namenjen druženju in spremljanju koncerta 

9.3. PROMOCIJA 

Tudi v letu 2019 bomo posvečali veliko skrb promociji dogodkov. Uporabljali bomo 
različne načine: mesečniki, plakati, objave na spletni strani, nevvsletter, objave in 
obvestila preko socialnih omrežij (Facebook in Twitter) in letaki. V letu 2019 bomo še 
intenzivneje koristili brezplačne in plačljive oblike internetne reklame, ki nudijo večji 
promocijski doseg in služijo kot najbolj preprosto orodje promocije v tem času. Z eno 
izmed radijskih postaj se je že vzpostavilo letno sodelovanje, kar je dodatno 
pripomoglo k boljši prepoznavnosti Centra in njegovih vsebin ter večji odzivnosti 
publike. Dogodke bomo objavljali in izpostavljali v lokalnem časopisu Mandrač. Veliko 
skrb pa posvečamo predstavitvi izpeljanih dogodkov, zato v časopisu Bobnič 
objavljamo foto album dogodkov ter napovedujemo ali obširneje predstavljamo 
načrtovani program. 

9.4. INVESTICIJSKA VLAGANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE V LETU 2019 
NA PODROČJU KULTURE 

Predvideno tekoče vzdrževanje kulturnih objektov v letu 2019: 

KULTURNI DOM: 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- pregled hidrantov in gasilnih aparatov 
- pregled varnostne razsvetljave 
- zamenjava filtrov ogrevanja in prezračevanja velike in male dvorane 
- barvanje odra 
- ureditev spodnjih prostorov 
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KINO ODEON: 
Investicijsko vzdrževanje: 

- kinoprojektor 
- žarnice in preobleka sedežev v dvorani 

Tekoče vzdrževanje in pregledi: 
- pregled hidrantov in gasilnih aparatov, 
- popravilo sedežev 
- pregled varnostne razsvetljave, 
- popravilo strehe 

GALERIJA ALGA: 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- pregled gasilnih aparatov 
- pregled varnostne razsvetljave 

DVORANA V GREGORČIČEVI: 
Tekoče vzdrževanje in pregledi : 

- pregled gasilnih aparatov 
- sprotna manjša popravila 

Predvideno investicijsko vzdrževanje v letu 2019: 

V letu 2019 načrtujemo nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje v Kulturnem domu 
Izola v skupni višini 5,000 EUR: 

Proračun 
KULTURNI DOM IZOLA 
Tehnična oprema - mikrofoni 1.000,00 

Investicijsko vzdrževanje 4.000,00 
Skupaj opremljanje: 5.000,00 
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10. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 

Finančni načrt Centra za kulturo, šport in prireditve Izola je izdelan na osnovi: 
• linearnega trenda postavk leta iz preteklih let 
• ocene realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2018 ter 
• planiranih prejemkov in izdatkov za leto 2019. 

Finančni načrt JZ CKŠP Izola je usklajen s sprejetim proračunom Občine Izola za leto 
2019. Tako kot običajno so pri izdelavi finančnega načrta za leto 2019 upoštevani 
globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije in pridobljena navodila za pripravo 
finančnih načrtov s strani ustanoviteljice Občine Izola ter trenutno veljavna 
zakonodaja. 

1. PRIHODKI 
Tudi v planskem letu 2019 se predvideva podobna struktura prihodkov, saj se bo javni 
zavod CKŠP Izola v pretežni meri za svoje delovanje financiral s strani ustanovitelja 
Občine Izola. V preglednici so pod kategorijo »Prihodki« razvidne posamične vrednosti 
prihodkov po virih in tudi po vrstah/skupinah prihodkov. 
Bistveno odstopanje v primerjavi s preteklim obdobjem^ je v prenosu finančnih 
sredstev, namenjenih športnim društvom za izvajanje LPŠ v letu 2019, na občino 
Izola. 

2. STROŠKI 
Iz preglednice v kategoriji »Odhodki« so prav tako razvidne vrednosti po 
vrstah/skupinah stroškov kot tudi po viru pokritja. 

Stroški materiala in storitev 
Pri planiranju teh stroškov smo izhajali iz podatkov predhodnega leta. Višino 
prihodkov smo prilagodili tako, da zagotavljajo pokrivanje celotnih stroškov. V kolikor 
ne bo prišlo do bistvenih odstopanj, tako v realizaciji prihodkov in odhodkov, bo 
poslovni izid uravnotežen. 

Stroški dela 
Vsi stroški dela kot so plače, regres za letni dopust, stroški za prevoz na delo, 
prehrana, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in ostali stroški povezani z delom 
so zagotovljeni v 100% vrednosti s strani lokalne skupnosti. 

Investicijska vlaganja in nabava opreme 
V letu 2019 bo lokalna skupnost zagotovila sredstva za investicijska vlaganja in nakup 
opreme v skupni višini 23.000 EUR za področje športa in 5.000 EUR za področje 
kulture. 
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 

FINANČNI NAČRT OE ŠPORT ZA LETO 2019 
v EUR brez 
centov 

PRIHODKI PLAN 01 PLAN CKSP 

PLAN 

PROJEKTI 

PLAN SKUPAJ 

Finančni načrt 

2019 

PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA.JAVNE SLUŽBE 72.500 72.500 

76000 - prihodki od storitev 4.500 4.500 

76002 prihodki donatorjev, sponzorjev 3.000 3.000 

76003 - prihodki od prefakturiranja stroškov 14.000 14.000 

76004 - prihodki od vstopnic 0 

76005 prihodki od storitev organizacija 

76006 prihodki od članarin 0 

76008 - prihodki od najema nepremičnin 50.000 50.000 

76009 - prihodki od najema opreme 1.000 1.000 

76011 - prihodki od uporabe objektov 0 

76015 - prihodki od najema površin 

76019 - prihodki od kotizacij 

76032 prihodki - dotacija Ministrstvo za kulturo 

76033 - prihodki - dotacija Europa cinemas 

76100 - prihodki od prodaje blaga 

76303 - prejete odškodnine 

76307 izredni prihodki - odpis obveznosti 0 

76030 - PRIHODKI - DOTACIJE OBČINA IZOLA 598,172,00 598.172 

Tekoči transferi - sredstva za plače 274.767 274.767 

46400 plače zaposlenih 236.433 236.433 

46420 prehrana na delovnem mestu 14.966 14.966 

46421 - stroški prevoza na delo zaposlenih 5.500 5.500 

46430 - stroški regresa bruto 13.393 13.393 

46441 odpravnine ob upokojitvi 2.800 2.800 

46450 jubilejne nagrade 289 289 

46471 - solidarne pomoči 1.386 1.386 

46410 - sredstva za davke in prispevke 38.060 38.060 

46423 - premije KDZP 

OE šport - 62% ogrevanje OŠ Livade 

5.831 5.831 

39.000 39.000 

OE šport - materialni stroški 15.000 15.000 

OE šport - zavarovanje 4.500 4.500 

Letni program športna - razpis za športne 
programe  174.914 174.914 

OE šport - tekoči transferi - razpis 84.914 84.914 

OE šport - tekoči transferi - stroški objekta 90.000 90.000 

Letni program športa - druge dejavnosti 22.100 22.100 

tekoči transferi - LPS 22.100 22.100 

Investicije v javni športni zavod 24.000 24.000 

OE šport - program investicijskega opremljanja 1.000 1.000 

OE šport - program investicijskega vzdrževanja 23.000 23.000 

SKUPAJ VSI PRIHODKI ZA OE ŠPORT 598.172 72.500 670.672 
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 

v EUR brez 
centov 

ODHODKI OE ŠPORT 

STROŠKI MATERIALA 

PLAN 01 

68.400 

PLAN 

CKŠP 

59.000 

PLAN 

PROJEKTI 

PLAN SKUPAJ 

Finančni načrt 

7019 

127.400 

46001 - Stroški materiala 0 

46002 - Porabljen material za vzdrževanje 500 3.000 3.500 

46003 - Pisarniški material 500 500 

46004 - Potrošni material 10.000 10.000 

46006 - Električna energija 8.500 22.000 30.500 

46007 - Gorivo 900 1.000 1.900 

46009 - Drobni inventar 

46010 - Delovna obleka in obutev 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 

46011 - Stroški ogrevanja 57.000 20.000 77.000 

46012 - Stroški plina 

46013 - Stroški kurilnice 

46051 - Strokovna literatura 0 

46055 ■ Stroški sanitarnega materiala 1.000 1.000 

STROSKI STORITEV 96.097 13.500 109.597 

46101 - Prevozne storitve cestne prometa 9.000 9.000 

46103 - Stroški telekomunikacijskih storitev 1.800 1.800 

46105 - Poštne storitve 500 500 

46108 - Cestnine, vinjete, parkirnine 110 110 

46113 - Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 14.537 2.000 16.537 

46114 - Stroški vzdrževanja opreme 3.000 4.500 7.500 

46120 - Stroški najemnin 0 

46121 - Najemnine filmov 

46122 Stroški predstav - nastopov 

46123 - Stroški tehnične oskrbe predstav 

46124 - Stroški fotokopiranja 

46125 Stroški čiščenja 10.000 10.000 

46130 - Stroški reprezentance 0 

46131 Komunalne storitve 2.900 2.900 

46141 - Voda 11.000 11.000 

46142 - Obratovalni stroški 4.050 7.000 11.050 

46150 - Dnevnice v državi 0 

46152 - Povračilo stroškov prevoza v državi 

46154 Hotelske storitve 

46155 Drugi stroški po potnih nalogah 

46160 - Stroški izobraževanja 500 500 

46162 - Zdravstvene storitve 1.500 1.500 

46164 - Stroški intelektualnih storitev 10.000 10.000 

46165 Stroški SAZAS 100 100 

46166 Stroški IPF 0 

46170 - Zavarovalne premije 4.500 4.500 

46173 Stroški bančnih provizij 100 100 

46174 - Stroški reklame 1.000 1.000 

46175 - Storitve drugih 15.000 15.000 

46180 - Oglaševanje v medijih 0 

46190 - Stroški študentskih storitev 1.500 1.500 

46194 Stroški storitev fizičnih oseb 5.000 5.000 

STROSKI DELA 318.661 318.661 
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 

FINANČNI NAČRT OE KULTURA ZA LETO 2019 

v EUR brez 
centov 

PRIHODKI 

PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA.JAVNE SLUŽBE 

76000 prihodki od storitev 

PLAN 01 PLAN CKSP 

120.000 

PLAN 

PROJEKTI 

28.800 

10.000 

PLAN SKUPAJ 

Finančni načrt 
2019 

148.800 

10.000 

76002 prihodki donatorjev, sponzorjev 2.000 2.000 

76003 prihodki od prefakturiranja stroškov 3.500 3.500 

76004 - prihodki od vstopnic 60.000 60.000 

76005 prihodki od storitev - organizacija 5.000 5.000 

76006 - prihodki od članarin 1.000 1.000 

76008 - prihodki od najema nepremičnin 4.500 4.500 

76009 - prihodki od najema opreme 1.500 1.500 

76011 - prihodki od uporabe objektov 18.000 18.000 

76015 - prihodki od najema površin 20.000 20.000 

76019 prihodki od kotizacij 4.500 4.500 

76032 - prihodki - dotacija Ministrstvo za kulturo 8.000 8.000 

76033 - prihodki dotacija Europa cinemas 4.800 4.800 

76100 prihodki od prodaje blaga 6.000 6.000 

76303 prejete odškodnine 0 

76307 - izredni prihodki - odpis obveznosti 0 

76030 - PRIHODKI - DOTACIJE OBČINA IZOLA 356.432 168.700 525.132 

Tekoči transferi - sredstva za plače 163.332 163.332 

46400 plače zaposlenih 139.220 139.220 

46420 - prehrana na delovnem mestu 7.950 7.950 

46421 - stroški prevoza na delo zaposlenih 5.780 5.780 

46430 - stroški regresa bruto 6.600 6.600 

46441 odpravnine ob upokojitvi 2.800 2.800 

46450 - jubilejne nagrade 289 289 

46471 - solidarne pomoči 693 693 

46410 - sredstva za davke in prispevke 22.500 22.500 

46423 - premije KDZP 3.300 

Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve 78.300 

3.300 

78.300 

OE Kultura - program 20.000 20.000 

OE Kultura - galerija Alga 5.000 5.000 

OE Kultura - ART kino - razlika do komercialnih 
filmov 8.000 8.000 

OE Kultura tekoče vzdrževanje 7.500 7.500 

OE Kultura - stroški ogrevanja 17.200 17.200 

OE Kultura - upravljanje kurilnice 1.600 1.600 

OE Kultura - zavarovanje 4.000 4.000 

OE Kultura ostali materialni stroški 15.000 15.000 

Razpis za kulturne programe 84.000 84.000 

tekoči transferi - javni razpis kultura 84.000 84.000 

Investicije v javni zavod 5.000 5.000 

OE Kultura program investicijskega opremljanja 1.000 1.000 

OE Kultura -program investicijskega vzdrževanja 4.000 4.000 

Prihodki proračuna - pogodbe 168.700 168.700 

Proslave 11.700 

Večje zunanje prireditve 157.000 

11.700 

157.000 

SKUPAJ VSI PRIHODKI 356.432 120.000 197,500 673.932 
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 
v EUR brez 
centov 

ODHODKI OE KULTURA PLAN Ol 

PLAN 

CKŠP 

PLAN 

PROJEKTI 

PLAN SKUPAJ 

Finančni načrt 
2019 

STROSKI AAATERIALA 20.850 14.300 12.200 47.350 

46001 Sliuiki nidtei idla 2.500 2.500 

46002 Porabljen material za vzdrževanje 0 

46003 - Pisarniški material 100 400 300 800 

46004 - Potrošni material 200 4.500 7.500 12.200 

46006 Električna energija 1.500 5.500 500 7.500 

46007 Gorivo 150 400 100 650 

46009 Drobni inventar 2.000 2.000 

46010 Delovna obleka in obutev 500 500 

46011 Stroški ogrevanja 17.200 1.500 500 19.200 

46012 - Stroški plina 0 

46013 - Stroški kurilnice 1.600 1.600 

46051 - Strokovna literatura 

46055 - Stroški sanitarnega materiala 100 300 400 

STROSKI STORITEV 56.953 104.700 184.300 345.953 

46101 Prevozne storitve cestne prometa 500 200 700 

46103 Stroški telekomunikacijskih storitev 1.100 200 1.300 

46105 Poštne storitve 500 500 1.000 2.000 

46108 - Cestnine, vinjete, parkirnine 110 110 

46113 - Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 7.500 7.500 

46114 Stroški vzdrževanja opreme 1.000 1.000 

46120 Stroški najemnin 0 

46121 - Najemnine filmov 8.000 4.000 13.000 25.000 

46122 - Stroški predstav - nastopov 20.000 20.000 110.000 150.000 

46123 Stroški tehnične oskrbe predstav 10.000 15.000 25.000 

46124 Stroški fotokopiranja 50 750 500 1.300 

46125 Stroški čiščenja 1.000 2.800 3.800 

46130 - Stroški reprezentance 0 

46131 - Komunalne storitve 200 12.700 12.900 

46141 Voda 250 4.700 4.950 

46142 Obratovalni stroški 800 2.000 2.800 

46150 - Dnevnice v državi 100 100 

46152 - Povračilo stroškov prevoza v državi 800 800 

46154 - Hotelske storitve 

46155 Drugi stroški po potnih nalogah 500 500 

46160 - Stroški izobraževanja 100 100 

46162 - Zdravstvene storitve 400 400 

46164 - Stroški intelektualnih storitev 10.353 3.700 2.200 16.253 

46165 Stroški SAZAS 2.000 1.500 1.800 5.300 

46166 Stroški IPF 700 700 

46170 - Zavarovalne premije 4.000 4.000 

46173 Stroški bančnih provizij 1.000 100 1.100 

46174 - Stroški reklame 2.000 2.000 3.500 7.500 

46175 - Storitve drugih 20.240 16.500 36.740 

46180 Oglaševanje v medijih 10.000 6.400 16.400 

46190 Stroški študentskih storitev 5.000 4.700 9.700 

46194 Stroški storitev fizičnih oseb 1.500 6.500 8.000 
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CENTER ZA KULTURO , ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 

Kraška ulica 001, 6310 IZOLA 

FINANČNI NAČRT CKŠP IZOLA 2019 v EUR brez centov 

ŠPORT KULTURA PRIREDITVE PROSLAVE 

PLAN SKUPAJ 

Finančni načrt 
2019 

Realizacija 
2018 

PRIHODKI 72.500 120.800 28.000 221.800 288.196 

76000 prihodki od storitev 4.500 10.000 14.500 21.880 

76002 - prihodki donatorjev, sponzorjev 3.000 2.000 5.000 5.409 

76003 - prihodki od prefakturiranja stroškov 14.000 3.500 17.500 16.557 

76004 prihodki od vstopnic 60.000 60.000 59.579 

76005 - prihodki od storitev - organizacija 5.000 5.000 500 

76006 prihodki od članarin 1.000 1.000 906 

76008 prihodki od najema nepremičnin 50.000 4.500 54.500 48.804 

76009 prihodki od najema opreme 1.000 1.500 2.500 2.191 

76011 prihodki od uporabe objektov 18.000 18.000 87.831 

76015 - prihodki od najema površin 20.000 20.000 19.237 

76019 prihodki od kotizacij 4.500 4.500 3.544 

76032 prihodki - dotacija Ministrstvo za kuituro 8.000 8.000 8.667 

76033 - prihodki - dotacija Europa cinemas 4.800 4.800 4.838 

76100 prihodki od prodaje blaga 

76303 - prejete odškodnine 

6.000 6.000 6.062 

1.265 

76107 izredni prihodki - odpis obveznosti 926 

76030 - PRIHODKI - DOTACIJE OBČINA IZOLA 598.172 356.432 157.000 11.700 1.123.304 1.319.609 

Tekoči transferi - sredstva za plače 274.767 163.332 438.099 370.925 

46400 - plače zaposlenih 236.433 139.220 375.653 325.757 

46420 prehrana na deiovnem mestu 14.966 7.950 22.916 15.801 

46421 - stroški prevoza na delo zaposlenih 5.500 5.780 11.280 6.738 

46430 - stroški regresa bruto 13.393 6.600 19.993 18.875 

46441 odpravnine ob upokojitvi 2.800 2.800 5.600 

46450 - jubilejne nagrade 289 289 578 289 

46471 - solidarne pomoči 1.386 693 2.079 3.465 

46410 - sredstva za davke in prispevke 38.060 22.500 60.560 52.970 

46423 - premije KDZP 5.831 3.300 9.131 8.254 

OE šport - 62% ogrevanje OŠ Livade 39.000 39.000 38.662 

Materialni stroški 15.000 15.000 30.000 30.000 

OE šport materialni stroški 15.000 15.000 15.000 

OE Kultura - materialni stroški 15.000 15.000 15.000 

Zavarovanje 4.500 4.000 8.500 8.452 

OE šport - zavarovanje 4.500 4.500 7.772 

OE kultura - zavarovanje 4.000 4.000 680 

Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve 59.300 59.300 68.862 

OE Kultura - program 20.000 20.000 30.000 

OE Kultura - galerija Alga 5.000 5.000 5.000 

OE Kultura - ART kino razlika do komercialnih filmov 8.000 8.000 8.000 

OE Kultura - tekoče vzdrževanj 7.500 7.500 7.500 

OE Kultura - stroški ogrevanja 17.200 

OE Kultura - upravljanje kurilnice 1.600 

17.200 16.835 

1.600 1.527 

Letni program športna - razpis za športne programe 174.914 174.914 414.868 

OE šport - tekoči transferi - razpis 84.914 84.914 388.332 

OE šport tekoči transferi - stroški objekta 90.000 90.000 26.536 

Razpis za kulturne programe 84.000 84.000 84.000 
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tekoči transferi - javni razpis kultura 84.000 84.000 84.000 

Letni program športa - druge dejavnosti 22.100 22.100 21.100 

tekoči transferi - LPS 

Investicije v javni športni zavod 

OE šport - program investicijskega opremljanja 

22.100 

24.000 

1.000 

22.100 

24.000 

21.100^ 

60.719 

1.000 3.319 

OE šport - program investicijskega vzdrževanja 23.000 23.000 57.400 

Investicije v javni zavod 5.000 5.000 60.797 

OE Kultura - program investicijskega opremljanja 1.000 1.000 9.939 

OE Kultura -program investicijskega vzdrževanja 4.000 4.000 50.858 

Prihodki proračuna - pogodbe 157.000 11.700 168.700 100.000 

Proslave 11.700 11.700 10.000 

Večje zunanje prireditve 

SKUPAJ VSI PRIHODKI 

STROSKI MATERIALA 

670,672 

127.400 

157.000 

477.232 185.000 11.700 

35.150 12.200 

157.000 90.000 

1.344.604 1,607.805 

174.750 182.034 

46001 - Stroški materiala 2.500 2.500 2.255 

46002 - Porabljen material za vzdrževanje 3.500 3.500 2.505 

46003 - Pisarniški material 500 500 300 1.300 1.409 

46004 - Potrošni material 10.000 4.700 7.500 22.200 20.617 

46006 - Električna energija 30.500 7.000 500 38.000 35.594 

46007 - Gorivo 1.900 550 100 2.550 2.402 

46009 - Drobni inventar 2.000 2.000 4.000 5.900 

46010 - Delovna obleka in obutev 1.000 500 1.500 1.966 

46011 - Stroški ogrevanja 77.000 18.700 500 96.200 106.364 

46012 - Stroški plina 

46013 - Stroški kurilnice 1.600 1.600 1.428 

46051 - Strokovna literatura 481 

46055 - Stroški sanitarnega materiala 1.000 100 300 1.400 1.113 

STROŠKI STORITEV 109.597 162.453 171.800 11.700 455.550 388.584 

46101 - Prevozne storitve cestne prometa 9.000 500 200 9.700 9.073 

46103 - Stroški telekomunikacijskih storitev 1.800 1.100 200 3.100 3.112 

46105 - Poštne storitve 500 1.000 1.000 2.500 3.294 

46108 - Cestnine, vinjete, parkirnine 110 110 220 365 

46113 - Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 16.537 7.500 24.037 24.548 

46114 - Stroški vzdrževanja opreme 7.500 1.000 8.500 730 

46120 - Stroški najemnin 

46121 - Najemnine filmov 12.000 13.000 25.000 23.567 

46122 - Stroški predstav - nastopov 40.000 100.600 9.400 150.000 91.867 

46123 - Stroški tehnične oskrbe predstav 10.000 14.400 600 25.000 18.811 

46124 - Stroški fotokopiranja 800 500 1.300 1.462 

46125 - Stroški čiščenja 10.000 3.800 13.800 15.451 

46130 - Stroški reprezentance 686 

46131 - Komunalne storitve 2.900 12.900 15.800 8.807 

46141 - Voda 11.000 4.950 15.950 15.195 

46142 - Obratovalni stroški 11.050 800 2.000 13.850 4.354 

46150 - Dnevnice v državi 100 100 86 

46152 - Povračilo stroškov prevoza v državi 800 800 919 

46154 - Hotelske storitve 442 

46155 - Drugi stroški po potnih nalogah 500 500 674 

46160 - Stroški izobraževanja 500 100 600 174 

46162 ■ Zdravstvene storitve 1.500 400 1.900 796 

29.821 46164 - Stroški intelektualnih storitev 10.000 14.053 2.200 26.253 

46165 Stroški SAZAS 100 3.500 .500 300 5.400 2.622 

46166 - Stroški IPF 700 700 523 
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11. ZAKLJUČEK 

V javnem zavodu Center za kulturo, šport in prireditve Izola, smo pripravili program z 
namenom zadovoljiti potrebam po kakovostni športni in kulturni ponudbi ter povečati 
število športno in kulturno aktivnih prebivalcev v naši občini. Zastavljene cilje bomo 
lahko dosegali z vključevanjem čim večjega števila kulturnih in športnih akterjev v 
občini Izola, s pestro ponudbo športnih in kulturnih programov in s povezovanjem z 
različnimi akterji na posameznem področju. 

Tako kot doslej, bomo skupaj z ustanoviteljem reševali številna odprta vprašanja, 
predvsem infrastrukturne narave. Energijsko potratni športni objekti in visoki 
obratovalni stroški ter potreba po tekočem vzdrževanju zaradi odpravljanja težav in 
ohranjanja infrastrukture za varno uporabo, močno vplivajo na proračun in poslovanje 
zavoda. Zal je višina sredstev namenjenih investicijskemu vlaganju nizka in omogoča 
le izvajanje najnujnejših del, tako na področju športa, še bolj pa na področju kulture. 

Zavod se sooča, iz leta v leto, z vedno večjo odsotnostjo zaradi daljših ali krajših 
bolniških, kar vpliva na kakovost opravljanja dejavnosti, zato bomo letos pereč 
problem omilili z zaposlitvijo. Pomanjkanje tehničnega kadra bomo reševali z 
zagotavljanjem storitev zunanjih izvajalcev in s pogodbenim opravljanjem občasnega 
ali začasnega dela upokojencev. V letu 2019 načrtujemo pripravo nove 
sistematizacije, ki bo omogočila kakovostnejše izvajanje zastavljenih programov 
posamezne organizacijske enote. 

Veliko truda in dodatne vneme bomo namenili promociji naših aktivnosti, saj želimo 
ogovoriti čim širši krog zainteresirane javnosti. Vemo, na katera področja moramo 
usmeriti dodatno pozornost in se zavedamo, da moramo našim občanom nuditi 
dodatne, boljše usluge. Na tem mestu imamo v mislih prav vse generacije, saj si vsi 
segmenti populacije zaslužijo našo pozornost. To bo tudi načelo našega delovanja v 
prihodnjem letu. 

/1 
/ / 

^ič Izola, 12.04.2019 

Program dela in finančni načrt Centra za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019 
je obravnaval in sprejel Svet javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve 
Izola na 17. korespondenčni seji z dne 15.04.2019. 
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