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1 UVOD 

Letni program dela je temeljni dokument JZP Izola, ki predstavlja osnovo za kvalitetno, 

učinkovito in racionalno delo javnega zavoda. Dokument je nastal v sodelovanju s strokovnim 

svetom zavoda, ki je na svoji 1. konstitutivni seji 10. 10. 2016 podal naslednje usmeritve, ki so bile 

nato potrjene na sejah strokovnega sveta tudi v letih 2017 in 2018: 

 Treba je pričeti s »projektno aktivacijo« konkretnih predlogov, kot so obalna cesta in 

zeleni koridorji. 

 V letnem načrtu je treba prikazati ročnost projektov in tveganja pri njihovem 

uresničevanju. Posebej bi opredelili eno-, dvo- in triletne ter dolgoročnejše projekte. 

 Glede aktivnosti, še zlasti podjetniških, je treba dajati prednost takim, ki bodo lahko 

finančno samozadostne in ne bodo v breme samo javnega financiranja – projekti, ki bodo 

samozadostni in bodo spodbujali samozadostne projekte. 

 Treba je razmišljati o vzpostavitvi organizacije, ki bi se lahko samostojno financirala tudi 

po letu 2020 oz. 2022. Priložnost je zaznati v vzpostavitvi strukture za trajnostno 

prostorsko načrtovanje in vodenje drugih projektov (kot je npr. Evropsko združenje za 

teritorialno sodelovanje od Devina do Kvarnerja /dalje EZTS/). 

 Pri izvajanju se je treba vključiti v aktivnosti, ki že potekajo, npr. glede oživljanja mestnega 

jedra s projektom Zavoda Otok iz Kopra. 

 Treba je organizirati že dogovorjene aktivnosti glede izobraževanja medijev in drugih 

deležnikov oz. javne uprave za makroregionalno razmišljanje.  

 Izvedba Tedna sredozemske obale (dalje TSO) je predvidena tudi v letu 2019, morda v 

povezavi s FESTINOM – festivalom inovacij in tudi s Skupnim raziskovalnim centom, 

natančneje Inštitutom za tehnološka predvidevanja pri Evropski komisiji (JRC EK, g. 

Gnamuš). 

 Preučiti je treba možnosti sodelovanja pri predsedovanju Slovenije EU leta 2021.  
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Skladno z 2. točko 7. člena statuta se v letnem programu opredelijo letni obseg in vrste 

dejavnosti, ki jih kot javno službo sofinancira ustanovitelj, ter druge aktivnosti zavoda. 

JZP Izola se opira na vire in potenciale ter priložnosti, ki jih ponuja lokalno in mednarodno okolje. 

Pri svojem delovanju izhaja iz načela, da mora spodbujati in podpirati okolje pri rasti, pri tem pa 

mora sam vedno zaostajati. To pomeni, da bo zavod vzdrževal zdravo ekonomsko razmerje med 

priložnostmi v okolju, viri financiranja, številom zaposlenih in številom ponujenih dejavnosti. Le 

tako bo lahko izpolnil svojo vizijo in poslanstvo, ki sta predstavljena v nadaljevanju.  
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2 OPIS ZAVODA 

2.1 Zakonske podlage delovanja 

JZP Izola je bil ustanovljen na podlagi 46. člena Zakona o zavodih in deluje na osnovi Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola 

(Uradne objave 9/2016).  

Zakonski akti, pomembni za delovanje zavoda, so: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. 

Sprejeti interni akti zavoda: Statut, Poslovnik o delu sveta zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji 

in sistemizaciji delovnih mest, Pravilnik o določanju in izrabi letnega dopusta in Pravilnik o 

izvajanju postopkov javnega naročanja v JZP Izola,1 Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju 

uslužbencev, Imenovanje zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, Pravilnik o 

ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu, Pravilnik o uporabi 

službenih telefonov in drugih naprav ter Pravilnik o delovnem času, odmorih in letnih dopustih.  

2.2 Predstavitev 

Naziv: Javni Zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte EU Občine Izola/Ente 

pubblico per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune di Isola 

Skrajšano ime: JZP Izola 

Sedež: Sončno nabrežje/Riva del Sole 4, 6310 Izola - Isola 

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot 

določa odlok o ustanovitvi zavoda. 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru za določen čas prvotno do 31. 12. 

2020, občinski svet Občine Izola (dalje OI) pa je nato na 27. redni seji 26. 4. 2018 podaljšal obstoj 

                                                        
1 Do sprejema internih pravilnikov so se uporabljale neposredno zakonske določbe.  
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zavoda do 31. 12. 2023.2 V 30. členu ustanovnega akta je določeno, da se zavod ustanovi za 

določen čas z možnostjo podaljšanja delovanja pod pogoji, navedenimi v 2. odstavku 

omenjenega člena. 

2.3 Poslanstvo in vizija 

Poslanstvo: 

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola/Ente pubblico per la 

promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola je ustanovljen s strani 

OI z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih projektov z evropskimi sredstvi ter 

ustvarjanja okolja, spodbudnega za samozaposlitve in zagon novih razvojnih projektov za 

občane OI. 

Vizija: 

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola/Ente pubblico per la 

promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d'Isola bo v petih letih 

delovanja postal pomemben dejavnik pri spodbujanju razvoja ter nosilec evropskih projektov in 

enakovreden partner drugim podpornim točkam oz. akterjem razvoja jadransko-jonske regije.  

Pri uresničevanju svojega poslanstva in vizije bo zavod sodeloval z drugimi akterji razvoja v 

okolici, med katerimi je treba posebej izpostaviti Regionalni razvojni center Koper (dalje RRC 

Koper), ki je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. 

RRC Koper sodeluje s štirimi lokalnimi organizacijami: Centrom za pospeševanje podjetništva 

                                                        

2 Delovanje zavoda je bilo treba podaljšati, ker projekt z akronimom »EUSAIR Facility Point« v okviru programa 

Interreg ADRION, s katerega se zavod večinoma financira, traja dlje od obstoja zavoda. Skladno s 65. členom Uredbe 

(EU) št. 1303/2013 so do povračila upravičeni izdatki, ki nastanejo pri upravičencu s strani programa Interreg ADRION 

2014–2020 do 31. 12. 2023.  
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Piran, Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov iz Sežane (dalje ORA) ter razvojnima 

centroma v Divači in Ilirski Bistrici. Razmerje med zavodom in RRC Koper bo podobno kot 

razmerje slednjega do Centra za pospeševanje podjetništva Piran ali razvojne agencije ORA. S 

tem bi se tudi kapilarno zaokrožilo zastopanje interesov OI v primerjavi z drugimi mesti v okviru 

projektov regionalnega pomena. Zaradi koordinacije dela in povezovanja z RRC Koper je direktor 

zavoda v strokovni svet zavoda imenoval pomembnega zaposlenega iz omenjene organizacije. 

Drugi pomemben akter na področju spodbujanja podjetništva, obrti in samozaposlovanja je tudi 

Obrtna zbornica Izola, s katero se bo zavod projektno povezoval; v letu 2019 je predvideno 

viharjenje idej za skupne prijave in projekte. Tretji pomemben akter je Fakulteta za management3 

Univerze na Primorskem (dalje UP FM), četrti pomemben akter za povezovanje pa je 

Univerzitetni inkubator Primorske. Pomemben akter je tudi ZRS Koper, ki je sedaj samostojen 

javni zavod. Podrobnejše aktivnosti z omenjenimi akterji so predstavljene v nadaljevanju 

pričujočega dokumenta.  

2.4 Lokacija in prostori 

Zavod od 23. septembra 2016 deluje na sedežu JZP Izola na Sončnem nabrežju 4 v Izoli. Urejen je 

informacijski kotiček s promocijskim materialom projektov EU in drugo dokumentacijo, 

povezano s pridobivanjem nepovratnih sredstev. Info kotiček je za javnost odprt v obliki stalnih 

uradnih ur, in sicer dvanajst ur tedensko. 

Osnovna zagonska oprema je zagotovljena s strani ustanovitelja, ostalo je bilo oz. bo nabavljeno 

iz projekta EUSAIR Facility Point, Interreg V-B ADRION, in morebitnih drugih projektov. 

  

                                                        
3 Dekan FM, dr. Matjaž Novak, in direktor JZP Izola sta 24. 5. 2017 podpisala Sporazum o sodelovanju pri razvoju 
podjetniškega izobraževanja, raziskovanja in podjetniških veščin ter podjetniške kulture v Izoli in EUSAIR. 
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2.5 Organi zavoda 

2.5.1 Svet zavoda 

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

 tri predstavnike ustanovitelja: Aleksej Skok – predsednik (odstopil 10. 7. 2018 po nastopu 

funkcije podžupana), Petra Štefančič – namestnica predsednika (skladno s poslovnikom 

sveta zavoda nadomešča predsednika), Andrej Jereb – član 

 enega predstavnika zaposlenih na zavodu: dr. Emilija Kastelic 

 enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti; imenuje ga župan izmed 

predstavnikov gospodarskih in drugih interesnih združenj: še ni bil imenovan 

Skladno s 3. točko 18. člena Odloka o ustanovitvi zavoda se svet zavoda lahko skliče, če je večina 

vseh članov sveta zavoda (tri od petih) imenovana v roku iz 2. točke omenjenega člena.  

2.5.2 Direktor 

Direktor organizira delo, zastopa zavod, predstavlja in vodi njegovo poslovanje ter odgovarja za 

zakonitost in strokovnost dela. Pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja je 

samostojen, v mejah pristojnosti odloča o vodenju zadev zavoda, o izvajanju posameznih nalog 

ali upravljanju zadev ter o organiziranju in usklajevanju programa dela. Pristojnosti in 

odgovornosti direktorja so navedene v Odloku o ustanovitvi in statutu javnega zavoda. 

Ustanovitelj je v letu 2016 izvedel javni razpis za imenovanje direktorja; na razpisu je bil izbran 

mag. Iztok Škerlič, ki je z 29. 7. 2016 nastopil z delom za določen čas do 31. 12. 2020. 

2.5.3 Strokovni svet zavoda 

Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki ga sestavljajo direktor in štirje (4) člani, skupaj 

pet (5) članov. Tri člane imenuje direktor izmed zunanjih strokovnjakov in sodelavcev, enega pa 
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na predlog župana. Strokovnemu svetu predseduje direktor zavoda. Mandat članov sveta 

zavoda je vezan na mandat direktorja. Člani strokovnega sveta so: 

 mag. Iztok Škerlič, direktor JZP Izola – predsednik, 

 Gregor Perič, poslanec DZ RS,  

 dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor, koordinator okoljskega stebra EUSAIR, 

 Slavko Mezek, RRC Koper, strokovnjak za prostorsko planiranje, 

 dr. Mitja Ruzzier, UP FM, redni profesor ekonomskih in podjetniških znanosti. 
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3 PREDNOSTNE NALOGE ZA LETNI PROGRAM 2019 

V letu 2019 bomo posebno pozornost posvetili naslednjim prioritetnim nalogam: 

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

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

 Nadaljevanje razvojnih projektov za OI in EUSAIR, kot je določeno v nadaljevanju 
pričujočega dokumenta. 

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

 Uspešna koordinacija akterjev na področju učinkovitejše izrabe evropskih sredstev. 

 Ciljno usmerjena promocijska dejavnost na področjih delovanja. 

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

 Nadgradnja projektnih aktivnosti Mladim se dogaja iz preteklih let v redno aktivnost za 
spodbujanje podjetništva v osnovnih šolah OI pod sloganom oz. projektom Podjetna Izola 
za podjetno Primorsko. Namen je v projekt vključiti vse starostne skupine prebivalcev, ki 
bi jim ustrezno prilagodili aktivnosti.  

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

Predvidena je promocija s tiskovnimi konferencami, prispevki na TV in v časopisih, promocijskimi 

aktivnostmi v okviru projekta EUSAIR Facility Point programa ADRION ter TSO. V partnerstvu z 

RTV SLO Koper - Capodistria se po vsaki izvedbi TSO objavi reportaža o izvedenih aktivnostih,4 

gostujemo tudi v oddaji Dobro jutro, Primorski kroniki ter na radiu v oddaji Opoldne in pol.  

Konec leta 2016 je bil vzpostavljen profil LinkedIn »JZP Izola«, kjer objavljamo strokovne in druge 

objave o delovanju zavoda. Profil je imel na dan 11. 12. 2018 263 sledilcev, kar je 72 več kot leta 

2017.  

 
Graf 1: Sledilci profila LinkedIn JZP Izola 

 

Na spletni strani OI5 smo posodobili osnovno predstavitveno podstran JZP Izola.  

                                                        
4 http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/videti-moje-morjesee-my-sea/ 
5 http://izola.si/zivljenje-v-izoli/gospodarstvo-in-javna-podjetja/javni-zavod-za-spodbujanje-podjetnistva-in-razvojne-
projekte/ 
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5 KADROVSKI NAČRT 

5.1 Načrtovana struktura zaposlenih v letu 2019 

Tabela 1: Načrt in struktura zaposlenih v 2019 

Št. 
mest 

Naziv delovnega 
mesta 

Šifra Tarifna 
skupina 

Plačilni 
razred 

Število 
delavcev 

Dol. 
čas 

Ned. 
čas 

Nezasedeno 

1 Direktor B017855 VII 45–50 1 1 0 0 

1 Strokovni sodelavec 
za projekte 

J017135 VII/1 28–38 1 1 0 0 

1 Strokovni sodelavec 
za projekte  

J017137 VII/2-II 33–43 1 1 0 0 

3     3 3 0 0 

OPOMBA: OI financira stroške v deležu 15 %; ostalo financira program Interreg V-B ADRION v 

okviru projekta EUSAIR Facility Point in morebitni drugi projekti, ki jih bo pridobil oz. izvajal JZP 

Izola. 

Skupaj predvidenih sistematiziranih delovnih mest v letu 2019: 3, od tega nobeno nezasedeno. 

Na dan priprave pričujočega dokumenta so zasedena 3 delovna mesta.  

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predvideva tudi možnost 

prostovoljnega dela po Zakonu o prostovoljnem delu. To možnost bo zavod izkoristil ob 

občasnem povečanem obsegu dela za vključevanje brezposelnih in težje zaposljivih, ki 

potrebujejo priložnost za pridobivanje referenc za lažjo zaposljivost v prihodnje. Pri večjih 

dogodkih, kot so Dnevi sredozemske obale in makroregionalnih strategij, bo zavod za čas 

trajanja dogodkov izkoristil možnost občasnega študentskega dela. 
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Tabela 2: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

Delovno mesto Število 
zaposlenih 

Šifra 
delovnega 

mesta 

Tarifna 
skupina 

Plačni 
razred 

Določen 
čas 

Nedoločen 
čas 

Polni 
delovni 

čas 

Skrajšanji 
delovni 

čas 

Direktor 1 B017855 VII 45–50 1  1  

Strokovni 
sodelavec za 
projekte 

1 J017135 VII/1 28–38 1  1  

Strokovni 
sodelavec za 
projekte 

1 J017137 VII/2-II 33–43 1  1  

Skupaj 3    3  3  

 

Tabela 3: Načrtovana struktura zaposlenih v letu 2019 

Delovno 
mesto 

Število 
zaposlenih 

Šifra 
delovnega 

mesta 

Tarifna 
skupina 

Plačni 
razred 

Določen 
čas 

Nedoločen 
čas 

Polni 
delovni čas 

Skrajšanji 
delovni čas 

Direktor 1 B017855 VII 45–50 1  1  

Strokovni 
sodelavec za 
projekte 

1 J017135 VII/1 28–38 1  1  

Strokovni 
sodelavec za 
projekte 

1 J017137 VII/2-II 33–43 1  1  

Skupaj 3    3  3  
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Tabela 4: Struktura zaposlenih po viru financiranja 

Viri financiranja Število 
zaposlenih na 
dan 1. 1. 2019 

Število 
zaposlenih na 
dan 31. 12. 2019 

Število 
zaposlenih na 
dan 1. 1. 2019 

Ocenjeno 
število 

zaposlenih na 
dan 31. 12. 2019 

1. Državni proračun     

2. Proračun občin 2 3 3 3 

3. ZZZS in ZPIZ     

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

    

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev     

6. Druga javna sredstva za opravljanje 
javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesnine, RTV-prispevek) 

    

7. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe in sredstva iz 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 pripravnikov 
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 med 30. 1. in 10. 2. 2014 (Uradni 
list RS, št. 17/14) 

    

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

2 3 3 3 

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

2 3 3 3 

Skupno število zaposlenih pod točkami 
4, 5, 7, 8, 9 in 10 

    

5.2 Obrazložitev kadrovske strukture v letu 2019 

Pri pripravi kadrovskega načrta je JZP Izola ravnal skladno z 61. členom Zakona o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017 in 13/2018), Uredbo 

o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (dalje Uredba) ter Pravilnikom o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZP Izola.  
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Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali dana izhodišča: obseg dejavnosti, izhodišča za 

pripravo finančnih načrtov za leto 2019, obseg financiranja dejavnosti, veljavne predpise, ki 

urejajo načrtovanje, organizacijo in izvedbo našega dela, metodologijo spremljanja realizacije 

kadrovskega načrta iz 4. člena Uredbe.  

Plače zaposlenih so v celoti financirane najprej iz proračuna OI, ki pa si jih kasneje 85 % povrne iz 

evropskih sredstev v okviru projekta EUSAIR Facility Point programa Interreg ADRION in drugih 

evropskih projektov. Na dan 31. 12. 2018 so bili zaposleni trije javni uslužbenci za polni delovni čas. 

V letu 2019 kadrovskih sprememb ne načrtujemo. Strokovna sodelavka za projekte je na daljši 

bolniški odsotnosti pred porodniškim dopustom, zato smo izbrali sodelavko za nadomeščanje te 

odsotnosti.   
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6 PROGRAM DELA 

Večina aktivnosti, ki so navedene v nadaljevanju in predstavljajo podrobnejši program dela za 

leto 2018, bo sofinancirana s strani projekta EUSAIR Facility Point programa Interreg V-B 

ADRION, in sicer v višini 85 % sredstev; izjema so aktivnosti, ki bodo odobrene prek drugih 

projektov oz. načrtovane izključno za potrebe občine. Zahtevek za povračilo sredstev skladno z 

dogovori s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (dalje SVRK) vloži OI, ki je 

formalno partner zgoraj omenjenega projekta. Skladno z usmeritvami strokovnega sveta so 

projekti v nadaljevanju prikazani tudi po ročnosti in tveganosti v okviru štirih glavnih področij 

delovanja. Med aktivnosti izključno za potrebe občine spadajo predvsem aktivnosti direktorja, ki 

včasih prevzema naloge koordiniranja priprave projektov na občinski ravni, se udeležuje 

sestankov zahodne kohezijske regije ter opravlja ostale naloge zastopanja neposredno po 

pooblastilu oz. na prošnjo župana ali občinske uprave.  

Na podlagi vizije, poslanstva in projektnega financiranja javnega programa zavoda je delo v 

nadaljevanju razdeljeno na štiri področja: 

1. Prijava in izvajanje projektov za razvoj vsebin EUSAIR v OI. Zajema vsebine ali razvoj vsebin 

oz. projektov, s katerimi zavod ali občina kandidirata na različne razpise, oz. vsebine, 

pridobljene v okviru razpisov, ki jih občina poveri v izvajanje zavodu. Iniciativa za projekte 

je razvita v sodelovanju z OI na podlagi že pričetih projektov v preteklosti, ki se želijo 

umestiti v programe EUSAIR in praviloma obsegajo evropske vire financiranja. Lahko se 

financirajo tudi iz državnih shem sofinanciranja.  

2. Spodbujanje podjetništva in razvoja v občini in jadransko-jonski regiji. Vključuje aktivnosti, 

ki so lahko podane tudi iz okolja zunaj občinske uprave ter so skladne z vizijo in 

poslanstvom spodbujanja podjetništva ter uresničevanjem širših ciljev razvoja občine v 

skladu z EUSAIR. Večinoma je pobuda razvita v sodelovanju z javnimi zavodi OI, Komunalo 

Izola, Turističnim združenjem Izola, osnovnimi in srednjimi šolami ali drugimi javnimi 

subjekti jadransko-jonske regije, vloga JZP Izola pa praviloma obsega informiranje o 
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možnostih, pripravo kandidature za projekte in usmerjanje zaposlenih v omenjenih 

organizacijah pri izvajanju projektov.  

3. Nudenje splošnih informacij o zadevah EU za občane in pravne subjekte v občini. 

Predstavlja aktivnosti splošnega informiranja in spodbujanja sodelovanja v okviru 

projekta EUSAIR Facility Point, ki se sofinancira v okviru programa Interreg V-B ADRION.  

4. Ožje aktivnosti za upravljanje projekta EUSAIR Facility Point programa ADRION. Obsega 

aktivnosti, ki so specifične za potrebe upravljanja in promocije projekta EUSAIR Facility 

Point programa Interreg V-B ADRION, vendar niso primarno povezane z aktivnostmi 

ustanovitelja, predstavljajo pa nadgradnjo ostalih aktivnosti zavoda.  

6.1 Prijava in izvajanje projektov za razvoj vsebin EUSAIR v OI 

V nadaljevanju bomo predstavili naslednje aktivnosti: viharjenje idej; prijavo in izvajanje 

projektov, ki jih bo občina identificirala kot prioritetne na srednji ali daljši rok zanjo in za 

organizacije, ki jih je ustanovila; konkretno izvedbo prijave s pisanjem prijavnih obrazcev in 

kompletno izvedbo projekta na ključ (redno poročanje, končna poročila, prisotnost na rednih 

nadzorih na kraju samem).  

Zavod bo v letu 2019 pomagal pri zasnovi oz. izvedbi naslednjih projektov: 

1. V sodelovanju z različnimi deležniki, predvsem Krajinskim parkom Strunjan, se bo s 

pomočjo projekta EUSAIR Facility Point v okviru programa Interreg V-B ADRION 

nadaljevala valorizacija naravnih znamenitosti klifa in plaže od Podbelvederja do Belih 

skal – delovni naslov Belvederske terase. Na tej podlagi bodo izbrane pilotne 

aktivnosti za valorizacijo naravne dediščine sonaravnega turizma na robu parka, 

vključujoč dejstvo, da park predstavlja sonaravni vrt za sprehode in učne poti. Po idejni 

zasnovi za omenjeno območje – narejena je bila v letu 2018 – je v letu 2019 predvidena 

prometna študija, za katero bodo preučeni najoptimalnejši prometni tokovi na podlagi 

idejne zasnove.  
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2. V sodelovanju z Glasbeno šolo Koper, TZ Izola, ZRS Koper in različnimi akterji ter 

skladno s konservatorskim načrtom se želi valorizirati delno obnovljena Palača 

Besenghi degli Ughi, ki bo namenjena turistični dejavnosti in prirejanju dogodkov. 

Predviden je razvoj v smeri valorizacije (tudi s 3D-tehnologijami) Dantejevih kodeksov, 

tj. komentiranih prepisov Dantejeve Božanske komedije. Kodeksa naj bi konec 14. 

stoletja v Izoli prepisal Pietro Campenni iz Tropee, notar in sekretar izolskega 

podestata v obdobju 1398–1399; opremljena sta s komentarji (marginalijami) 

Benvenuta Rambaldija iz Imole. Izvirnik prvega kodeksa hranijo v Benetkah, drugega, 

ki je bil prepisan v Izoli leta 1395, pa v Parizu. Prek Italijanske samoupravne narodne 

skupnosti Izola bo v valorizacijo vključena tudi Knjižnica Dante Alighieri, ki domuje v 

palači. V letu 2019 bo na Ministrstvu za kulturo objavljen tudi razpis za nadaljevanje 

konzervatorskih del. JZP bo občini pomagal pri prijavi na razpis za nadaljevanje 

konzervatorskih del v še neobnovljenih nadstropjih palače.  

3. V sodelovanju z Mestno občino Koper (dalje MOK) se bodo zasnovala in skupaj 

pridobila sredstva za nadaljevanje aktivnosti in postopkov pri ureditvi območja obalne 

ceste med Izolo in Koprom. V ta namen je bila imenovana ad hoc skupina s 

predstavniki obeh občin, ki bodo usklajeno nadaljevali dejavnosti na podlagi Skupne 

pisne izjave županov občine Izola in MOK glede trajnostne ureditve območja z dne 17. 

8. 2016. Na tej podlagi se udejanja tudi Regionalni prostorski načrt, ki predvideva 

ureditev enotne obalne promenade in kopalnih površin ter turistično valorizacijo 

mesta potopa ladje REX.  

4. Ribiški muzej. Oblikovanje pilotnih projektov za valorizacijo industrijske kulturne 

dediščine v opuščenih industrijskih objektih za turistične, kulturno-muzejske in 

podjetniške dejavnosti. Na omenjenem območju se želi Muzej Parenzana nadgraditi v 

Otroški muzej – Hišo eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo Slovenije v 

Izoli, in sicer z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega doma ter Centra 

odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari- oz. akvakulture 
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(delovni naslov Ribiški muzej). Pri tej aktivnosti bo zavod sodeloval z ZRS Koper, ki bo 

zagotovil zgodovinske in druge strokovne podlage. Kljub temu da pritožba v okviru 

Lokalne akcijske skupine (dalje LAS) Istra – ribištvo še ni zaključena, načrtujemo 

ponovno kandidaturo za sredstva LAS Istra – turizem.  

5. Zavod bo sodeloval z OI, občino Piran in MOK pri izvajanju projekta Uživajmo 

Podeželje 2, ki je bil odobren s strani LAS Istre. V sklopu omenjenega projekta za razvoj 

izolskega podeželja bodo vzpostavljena tri nova kolesarska postajališča na območju 

izolskega podeželja, obnovljena bo sprehajalna pot Po poteh vodnih virov in 

postavljena sistemska tabla na arheološkem najdišču Kaštelir.  

6. Pregled možnosti za sofinanciranje in prijava na sredstva EU ali druga sredstva za 

ureditev območja CMI vzhod do Mehana. V okviru dogovora za regije so bila v drugi 

polovici 2018 pridobljena sredstva za komunalno opremljanje, zato se v letu 2019 

predvideva podpora OI pri udejanjanju projekta in poročanju za povračilo sredstev.  

7. Izvajanje projekta Dogovor za regije z naslovom Kolesarske poti z javno razsvetljavo 

in drugo infrastrukturo. Projekt predvideva preplastitev asfalta in postavitev javne 

razsvetljave po Parenzani - Porečanki od Kopra do konca tunela Šalet, vključno s 

prenovo osvetlitve v omenjenem tunelu.  

8. Vodenje projekta Mala Barka 2, ki je bil odobren v okviru Interreg V-A SLO-CRO 2014–

2020, in priprava poročil za OI. Ta aktivnost se zaključi aprila 2019. 

9. Vodenje projekta Kaštelir, ki je bil odobren v okviru Interreg V-A SLO-CRO 2014–2020, 

in priprava poročil za OI. 

10. Vodenje projekta SEADRION, ki je bil odobren v okviru Interreg V-B ADRION 2014–

2020, in priprava poročil za OI. 
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11. Izvajanje projekta INHERIT. JZP Izola je samostojno pridobil projekt v okviru Interreg 

MEDITERAN. Gre za t. i. integrirani oz. strateški projekt Interreg MED programa, ki 

vključuje 15 partnerjev iz vseh 10 sredozemskih držav. JZP Izola sodeluje kot redni 

partner, medtem ko je Krajinski park Strunjan pridruženi partner in eden izmed 

glavnih uporabnikov rezultatov projekta. Cilj je vzpostaviti trajnostno turistično 

dejavnost in itinerarije sredozemskih pomorskih turističnih mest z vključevanjem 

zavarovanih območij. Rezultat je preprečevanje degradiranja naravne in kulturne 

dediščine na račun turizma.  

12. Koordinacija priprave projektov za nov Regionalni razvojni program po letu 2020. 

13. Preverjanje možnosti za ustanovitev skupne občinske uprave obalnih občin v smislu 

26. člena Zakona o lokalni samoupravi za izvajanje določenih nalog. V omenjenem 

členu je za nas relevantno urejanjae prostora – na morju in varstvo okolja. To bi bilo v 

veliko pomoč tudi državi, saj bi imela poenotenega sogovornika, s čimer bi bilo 

planiranje na morju enotnejše in bolj usklajeno. To bi povečalo tudi možnosti črpanja 

sredstev EU za vse občine in omogočilo vključevanje oz. vzpostavitev čezmejnih 

povezav, kot so EZTS od Devina do Kvarnerja. Taka telesa lahko tudi neposredno 

upravljajo določena sredstva EU (npr. EZTS GO6, ki je v čezmejnem sodelovanju 

Interreg ITA-SLO v samostojno upravljanje dobilo 10 mio EUR).  

 

  

                                                        
6 http://www.euro-go.eu/sl/programi-in-projekti/strateski-nacrti/9-ezts-go-in-novo-programsko-obdobje 
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Tabela 5: Pregled razvojnih projektov  

PROJEKT ROČNOST RAZVOJNA 
STOPNJA  

TVEGANJE 
URESNIČEVANJA 

PRED. AKT 2018 

1. Belvederske 
terase  

Večletni  Idejna zasnova, 
popisi del in 
pridobljena 
soglasja, 
prijavljanja 

Visoka – vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Strateški projekt Interreg Adrion in 
iskanje drugih virov, nepovratnih 
sredstev EU in SLO ter drugih 
(Interreg). Podpora pri iskanju 
potencialnih investitorjev.  

2. Palača 
Besenghi 

Večletni Priprava 2. faze 
in prijava na 
sredstva MK RS 

Visoka – vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Oblikovanje 2. faze za nadaljnje 
kandidiranje za dodatna sredstva 
pri MK RS. Rezultati Interreg V-B 
SLO-CRO 2014–2020 in drugi. 

3. Obalna cesta Večletni Začetni sestanki 
– priprava 
projektne naloge 
in idej 

Srednje – delno 
vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Vključitev Podlag RPN na zasedanje 
TSG 3 EUSAIR s strani MOK. 
Nadaljnja priprava zasnove 
aktivnosti in predstavitev 
rezultatov Narišimo obalo. 

4. Ribiški muzej 3-letni Ponovna 
priprava prijavne 
dokumentacije 

Visoko – vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Rezultati LAS Istre; podpora pri 
izvajanju v primeru odobritve. Leta 
2018 je bila namreč vložena 
pritožba za samo 50-odstotno 
odobritev sredstev. 

5. Uživajmo 
podeželje 2 

1,5-letni  Začetni sestanki 
– sodelovanje pri 
pripravi prijavne 
dokumentacije 

Nizko – projekt je 
odobren 

Podpora OI za pravilno izvedbo 
aktivnosti, skladno s pravili EU, ter 
priprava poročil in vodenje 
aktivnosti.  

6. CMI vzhod 3-letni Priprava prijavne 
dokumentacije in 
izvedba del v 
2019 

Nizko – sredstva 
pridobljena 

Podpora OI pri razpisu za gradnjo v 
skladu z navodili EU.  

7. Kolesarske 
poti z javno 
razsvetljavo 

Večletni Projekti v izdelavi Nizko – sredstva 
pridobljena 

Sredstva, pridobljena znotraj 
dogovora za regije. Preplastitev 
kolesarske poti in postavitev javne 
razsvetljave od Kopra do Izole, 
vključno s tunelom Šalet. 

8. Mala Barka 2 2,5-letni  Projekt v 
izvajanju 

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Projekt odobren – Interreg V-B SLO-
CRO 2014–2020. Nadgradnja parka 
Biser in zaključno poročilo projekta 
marca 2019. 

9. Kaštelir 2-letni Projekt v 
izvajanju 

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Predstavitev projekta na sestanku s 
prebivalci in deležniki v Kortah. 
Revitalizacija Kaštelirja pri Kortah z 
vzpostavitvijo centra za promocijo, 
izobraževanje in prenovo 
suhogradenj.  

10. SEADRION 2-letni Projekt v 
izvajanju  

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Podpora OI za pravilno izvedbo 
aktivnosti, skladno s pravili EU, ter 
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priprava poročil in vodenje 
aktivnosti. 

11. INHERIT 4-letni Projekt v 
izvajanju 

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Izboljšanje trajnostnih turističnih 
produktov ter upravljanje naravne 
in kulturne dediščine s Parkom 
Strunjan.  

12. Koordinacija 
priprave 
projektov za 
RRP 

Večletni Projekt v 
izvajanju 

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Koordinacija prioritet in udeležba 
na sestankih za pripravo RRP za 
obdobje po 2020. 

13. Preučitev 
možnosti za 
vzpostavitev 
Sveta za 
Jadransko morje 
v Sloveniji ter 
skupne občinske 
službe obalnih 
občin 

Večletni Projekt v pripravi Visoka – vezana na 
pridobitev 
dodatnih državnih 
razpisnih sredstev 

Sestanki za vzpostavitev Sveta za 
Jadransko morje v Sloveniji. Analiza 
možnosti in gospodarnosti za 
oblikovanje skupne službe obalnih 
občin.  
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6.2 Spodbujanje podjetništva in razvoja v občini in jadransko-jonski regiji 

V sodelovanju z drugimi subjekti bomo izolske posameznike in podjetja spodbujali, da v večji meri 

izkoristijo ustvarjanje novih delovnih mest tako s samozaposlovanjem kot pridobivanjem 

sredstev za raziskave in razvoj, ter jih pri tem podpirali in na ta način prispevali k razvoju 

podjetništva in gospodarstva v regiji. Pri že ustanovljenih gospodarskih družbah se želi 

spodbuditi strateško povezovanje v vertikalni in horizontalni verigi za povečanje dodane 

vrednosti med podjetji v Izoli. Pri vertikalni povezavi med podjetji gre za povezavo med 

dobavitelji, proizvodnimi ali storitvenimi podjetji in univerzami s ciljem skupnega razvoja 

produktov, storitev ali raziskav. Horizontalne pa so povezave med podjetji v isti panogi in z enako 

dejavnostjo: npr. dobavitelji med seboj, raziskovalna podjetja med seboj z enakim ciljem kot pri 

vertikalnih povezavah. S tovrstnim povezovanjem se želi povečati učinek vlaganja v raziskave in 

razvoj ter pridobivati sredstva za odpiranje novih delovnih mest in širjenje poslovanja ter 

zaposlovanja. Prek teh dejavnosti se odpira možnost tudi za pridobitev sredstev na trgu, in sicer 

za storitve koordiniranja tovrstnih mrež ter svetovanja pri nadaljnjem razvoju in povezovanju v 

jadransko-jonski regiji in širše. 

Naloge zavoda v okviru spodbujanja podjetništva in razvoja v letu 2019: 

1. Ponovna objava občinskega razpisa za spodbude podjetjem, ki želijo razvijati nove 

razvojne projekte doma in v tujini. Povečanje sodelovanja z Obrtno zbornico Izola, 

Univerzitetnim inkubatorjem Primorske in drugimi subjekti. Na razpisih se predvideva 

povračilo oz. sofinanciranje stroškov prijave razvojnih projektov na razpise EU v 

direktnem izvajanju Evropske komisije: HORIZON 2020, COSME itd. Poleg tega se v 

okviru razpisa povrnejo tudi stroški za nastop podjetij na sejmih, saj s tem promovirajo 

Izolo kot podjetjem naklonjeno destinacijo ter prispevajo k (turistični) promociji 

mesta. S tem se želi vzpostaviti multiplikativni učinek sredstev OI ter zagotavljati 

sistematičen pristop pri spodbujanju podjetniškega razvoja s konkretnimi učinki v 
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podjetju (novo podjetje, nov produkt oz. storitev, pridobljeno novo znanje, 

informacije itd.).  

2. Nadaljevanje sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami v občini in regiji pri 

načrtovanju inovativnih pristopov (delovni naslov projekta Delavnice v šolah) ter 

vključevanja učencev in dijakov v projektno učenje podjetništva in inovativno 

razmišljanje. Pri aktivnostih je predvideno sodelovanje z UP FM (Katedra za 

podjetništvo), s katero je bil leta 2017 podpisan krovni sporazum o sodelovanju pri 

razvoju podjetniških vsebin in njihovem izvajanju, ter Ustvarjalnikom iz Ljubljane 

(http://www.ustvarjalnik.org/), Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem 

Primorske ter Zavodom M-Malej. V šolskem letu 2019/2020 bomo v izolskih osnovnih 

šolah skupaj z omenjenimi partnerji ter v sodelovanju s šolami organizirali tečaj 

uveljavljanja podjetniških vsebin v šoli v skladu s Strategijo uvajanja podjetništva v 

redni šolski sistem;7 zasnovala ga je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani po 

naročilu Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije MGRT RS.  

3. Leta 2019 se želi nadgraditi aktivnost iz prejšnjih dveh točk z natečajem Podjetna Izola 

za podjetno Primorsko. Pričetek natečaja za najboljšo idejo bo februarja 2019 v Izoli 

in bo podlaga za prijavo na regionalni natečaj Podjetna Primorska ali nacionalne 

natečaje Start-up Slovenija in druge. S tem želimo opogumiti dijake višjih letnikov 

projekta Mladim se dogaja in druge izolske podjetnike, da se preizkusijo v podjetništvu 

na najcenejši način – v t. i. slovenskem podpornem okolju za podjetne in inovativne.8  

4. Predvidena je vzpostavitev morskih poti med centrom Izole in obalnimi mesti ter 

zaščitenimi območji slovenske obale (Strunjanske in Sečoveljske soline, Debeli rtič, 

Škocjanski zatok) v sodelovanju s partnerji (GO-OPTI ali drugi lokalni akter upravljanja 

                                                        
7 http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/22/priloga1.doc 
8 https://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/podporno-okolje  

http://www.ustvarjalnik.org/
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/22/priloga1.doc
https://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/podporno-okolje
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prevozov) – delovni naslov Morske poti. Pomoč pri izvedbi projekta ke zagotovljena 

s strani TZ Izola, ki nastopa kot partner v prijavi na LAS Istra. 

5. Oživljanje mestnega jedra in priprava možnih ukrepov za zmanjšanje turističnega 

pritiska na obalo v korist oživljanja podeželja v skladu z Evropsko strategijo za 

jadransko-jonski prostor: 

a. Pomoč TZ Izola pri izvedbi projekta razpršenih hotelov, ki je bil leta 2018 prijavljen 

kot  t. i. projekt med LAS-i na ministrstvo za kmetijstvo v okviru posebnih razpisov 

za sodelovanje med LAS-i9 v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V 

projektu se predvideva vzpostavitev razpršenega hotela v izolskem mestnem 

jedru v navezavi na podeželje. 

b. Pomoč pri prijavi projekta z delovnim naslovom Filo Rosso 2 na razpis Creative 

Europe v sodelovanju s CKPŠ Izola. Ponovna, izboljšana prijava na razpis 

ERASMUS+ za spodbujanje obrti v mestih prek festivalov ter vključevanje srednjih 

in osnovnih šol v promocijo obrti prek delavnic z mladimi. Vzpostavitev razvojnega 

dialoga in nabora ukrepov z obrtniki in podjetniki v mestnem jedru v sodelovanju 

z Zavodom Otok iz Kopra, obrtno zbornico ter drugimi akterji v Izoli in širše.  

6. Drugi projekti, ki se bodo izkazali kot potrebni na podlagi napovedi ter spremljanja 

razpisov in dejanskih potreb, izhajajočih iz analiz na terenu s predstojniki in direktorji. 

Predvideno je nadaljevanje projektov iz leta 2019: 

a. Podpora Komunali Izola pri izvajanju projekta CUP – Center uporabnih 

predmetov. Mentoriranje in podpora vodji projekta na Komunali Izola. 

Predhodno je JZP Izola informiral Komunalo Izola o možnostih in priložnostih 

za pridobitev omenjenih sredstev.  

                                                        
9 https://www.program-podezelja.si/sl/28-las/48-las 
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b. Podpora Splošni bolnišnici Izola (dalje SBI) pri izgradnji helioporta in 

sodelovanju s hrvaškimi bolnišnicami v okviru Interreg SLO-CRO. JZP Izola je 

SBI pomagal z informiranjem o možnostih in priložnostih za pridobitev 

sredstev.  

Tabela 6: Pregled projektov za razvoj podjetništva in podeželja  

PROJEKT ROČNOST RAZVOJNA 
STOPNJA 

TVEGANJE 
URESNIČEVANJA 

PRED. AKT 2018 

1. Spodbude 
podjetjem 

Letni Posodobitev 
pravilnika in 
razpisne 
dokumentacije 

Nizka – sredstva 
zagotovljena s 
strani OI 

Proračunska sredstva OI v višini 
najmanj 10.000 EUR. Povečanje 
sodelovanja z OZZ Izola.  

2. Delavnice v 
šolah 

Letni Priprava 
programa in 
izbor 
partnerjev 

Srednje – deloma v 
okviru obstoječih 
projektov, deloma 
na razpisih 

Deloma izvedena v okviru lastnih 
sredstev, deloma kandidiranje na 
Erasmus+ in SPIRIT SLOVENIJA. 
Izvajanje skupaj z UIP in drugimi 
partnerji, izbranimi na podlagi 
zbiranja ponudb. 

3. Podjetna Izola 
za podjetno 
Primorsko 

Letni Priprava in 
objava v prvih 
mesecih leta 
2019 

Nizka – sredstva 
zagotovljena  

Zagotovljeno iz redne dejavnosti v 
sodelovanju z najboljšimi zunanjimi 
izvajalci.  

4. Morske poti Večletni Začetni 
sestanki – 
priprava 
prijavne 
dokumentacije 

Visoka – vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Prijava v okviru instrumenta COSME 
– H2020 v Bruselj 

5. Oživljanje 
mestnega jedra – 
Filo Rosso 2 in 
Razpršeni hotel 

Večletni Začetni 
sestanki – 
priprava 
prijavne 
dokumentacije 

Visoko – vezana na 
pridobitev 
dodatnih razpisnih 
sredstev 

Prijava v okviru razpisa Creative 
Europe in Erasmus+ za podjetja. LAS 
Istre.  

6. CUP – 
Komunala Izola 

3-letni Projekt v 
izvajanju  

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Občasna podpora vodji projekta pri 
pravilnem izvajanju.  

7. Helioport SBI 2-letni Projekt v 
izvajanju 

Nizka – sredstva 
pridobljena 

Po odločilnem informiranju o 
možnostih pridobitve sredstev v 
okviru Interreg SLO-CRO v letu 2019 
podajanje informacij o možnostih za 
sredstva EU.  
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6.3 Nudenje splošnih informacij o zadevah EU za občane in pravne subjekte v OI 

Po ureditvi prostorov na sedežu zavoda na Sončnem nabrežju 4 bomo občanom in pravnim 

subjektom iz OI nudili splošne informacije o EUSAIR in sredstvih EU. Ta aktivnost se bo izvajala v 

času uradnih ur, in sicer 12 ur tedensko, od tega pretežni del v popoldanskem času. Razpored 

uradnih ur bo objavljen na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor.  

Tabela 7: Povzetek aktivnosti zavoda glede na deležnike 

VRSTA AKTIVNOSTI 
ZAVODA GLEDE NA 

DELEŽNIKE 

OI IN SOUSTANOVLJENE 
ORGANIZACIJE 

OBČANI IN DRUGE 
ORGANIZACIJE V 

OBČINI 

DRUGI DELEŽNIKI 
JADRANSKO-JONSKE 

REGIJE 

Splošno informiranje in 
izvajanje aktivnosti v okviru 
EUSAIR Facility Point  

DA DA DA 

Aktivno informiranje DA V sodelovanju z 
drugimi akterji 

S partnerji projekta 
EUSAIR FP ADRION 

Viharjenje idej DA NE NE 

Strategija in lobiranje10 DA NE DA 

Priprava prijav DA NE NE 

Izvajanje projekta DA NE NE 

Poročanje in prisotnost na 
projektnih sestankih 

DA NE NE 

Spodbujanje podjetništva 
in razvojnega povezovanja 

DA DA V sodelovanju z drugimi 
akterji in partnerji EUSAIR 

FP ADRION 

Leta 2019 je v Izoli v sodelovanju z različnimi deležniki predvidena tudi organizacija vsaj 5 javnih 

predstavitvenih delavnic različnih programov EU. Te aktivnosti so ponavljajočega letnega 

značaja z nizko tveganostjo, saj so sredstva zagotovljena v okviru projekta EUSAIR Facility Point 

in deloma tudi iz drugih sredstev partnerskih organizacij.  

                                                        
10 Lobiranje se bo izvajalo skladno s področno zakonodajo. 
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Zgornji fotografiji prikazujeta vhodna vrata pisarne na Sončnem nabrežju 4 in urejenost EU 

kotička, ki ga sproti ažuriramo s publikacijami EU DIREKT Info točke društva PINA. V letu 2019 bo 

v naših prostorih v popoldanskem času še naprej delovala Svetovalna pisarna EKO SKLADA, ki 

občanom po predhodnem dogovoru nudi informacije o razpisih za sredstva za ekološko prenovo 

stavb in opreme za kurjavo ter druge informacije o razpisih EKO SKLADA.  

 

6.4 Ožje aktivnosti pri upravljanju projekta EUSAIR Facility Point programa 
ADRION 

Za izvajanje vseh navedenih aktivnosti je predvidenih več sestankov med osebjem zavoda in 

SVRK, ki je vodilni partner projekta EUSAIR Facility Point programa Interreg V-B ADRION. Glede 

na zahtevnost projekta bo občina kot uradni partner projekta EUSAIR Facility Point zagotavljala 

zunanja ekspertna mnenja za specifične problematike, saj je tako 85 % tovrstnih izdatkov 

povrnjenih v okviru omenjenega projekta. Zaradi navedenega se bodo prek OI najemali tudi 

zunanji izvajalci za potrebe izvedbe dogodkov (catering, simultano prevajanje, najem prostora, 

drugo glede na zahteve organizacije dogodkov), pripravo študij in druge aktivnosti v okviru 

letnega načrta, ki ga sprejema Governing Board EUSAIR na predlog tematskih usmerjevalnih 

skupin. Strokovne podlage za pripravo zunanjih storitev bo zavod pripravil v sodelovanju s 

koordinatorjem Tematskega stebra za kakovost okolja EUSAIR, dr. Mitjo Bricljem, ki je zaposlen 
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na ministrstvu za okolje, in drugimi člani tematsko usmerjevalnih skupin, zaposlenimi na drugih 

ministrstvih.  

Organizirali bomo dogodek Dnevi sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU 2019 v 

Izoli, ki bo obsegal interne sestanke Tematske usmerjevalne skupine za okolje EUSAIR,11 in javno 

delavnico na temo, ki jo mora določiti organizacijski odbor, ki ga koordinira zavod. Na obeh 

omenjenih izolskih dogodkih se pričakuje več kot 120 udeležencev iz držav jadransko-jonske 

regije, ki bodo tudi večinoma nastanjeni v Izoli in Simonovem zalivu. Tradicionalni dogodek 

poteka v Izoli že tretje leto. Izvedbo 2018 si je možno ogledati na povezavi: 

http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/videti-moje-morjesee-my-sea/  

Nadaljevala se bo nadgradnja definiranih slovenskih projektnih tematskih okvirjev skupin za 

Modro rast in Kvaliteto okolja, in sicer so za skupino Modre rasti naslednje: 

1. GREEN-FISHING – Uvajanje hibridnih pogonov v jadransko-jonski regiji.  

2. LIVING THE SEA – Diverzifikacija prihodkov ribištva in akvakulture v povezavi s prikazom 

kulturne dediščine in izobraževanjem novih generacij o življenju z morjem. 

3. ACTIVE MEDITERRANEAN LIFE STYLE – Informiranje in boljše upravljanje informacij za 

povečanje zavesti pri posameznikih, podjetjih in institucijah glede pomembnosti zdravega 

sredozemskega sloga življenja. 

4. Podvodna arheologija – Vključitev nahajališča REX v projekt, ki ga predlaga ZVKD RS OE 

Piran.  

Projektni koncepti oz. prioritete tematske usmerjevalne skupine za kvaliteto okolja, ki jo 

operativno podpira OI, so: 

                                                        
11 https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/pillars/ in 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/evropske_politike/makroregionalne_strategije_
evropske_unije/strategija_eu_za_jadransko_jonsko_makroregijo/  

http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/videti-moje-morjesee-my-sea/
https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/pillars/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/strategija_eu_za_jadransko_jonsko_makroregijo/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/strategija_eu_za_jadransko_jonsko_makroregijo/
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1. Spodbujanje trajnostne rasti v jadransko-jonski regiji z izvajanjem Pomorskega 

prostorskega načrtovanja (dalje MSP) in Integralnim upravljanjem obalnih območij 

(ICZM), s čimer se prispeva tudi k Skupnemu regionalnemu okviru (CRF) in ICZM 

Barcelonske konvencije. 

2. Zaščita in širitev naravnih kopenskih habitatov in ekosistemov. 

3. Spremljanje in upravljanje zaščitenih morskih vrst in jadransko-jonski subregionalni načrt 

za ukrepanje v primeru izlitja nafte in drugih derivatov v morje. 

4. Nadzor morske biodiverzitete v obalnih in morskih zavarovanih območjih jadransko-

jonske makroregije. 

Projektni koncepti za tematsko usmerjevalno skupino Trajnostni turizem je nekoliko več, saj so 

se dogovorili za bolj razdrobljeni način postavljanja prioritet za jadransko-ionsko območje. Te so: 

1. Razvoj gastronomskega turizma; 2. Vzpostavitev umetnega jezera na hribu Jahorina; 3. 

Inovativna regija za inovativni turizem z izboljšanjem kompetenc v MSP; 4. Doživljajski turizem v 

EUSAIR; 5. Kulturnoturistične poti starih gledališč v grški regiji Epir; 6. Eksperimentiranje pilotnih 

in inovativnih politik turizma na področju dobrodošlice in predstavitve zanimivih področij … 

Skupaj je teh projektov 24.  

 

Priprava projektnih konceptov v okviru drugih tematskih skupin 2 in 1 je še v potrjevanju.  

Poleg že načrtovanih aktivnosti se bo leta 2019 za povečanje osveščanja oz. informiranja in 

izobraževanja o makroregionalnih procesih v projektu okrepilo sodelovanje z institucijami 

znanja12 v regiji in Sloveniji. To bo pripomoglo k povečanju zavedanja o pozitivnih učinkih 

                                                        
12 UP in druge univerze v Sloveniji, ZRS Koper, Nacionalni inštitut za biologijo in univerza EMUNI, ki je organizirala 
dogodke na temo modre rasti in s katero je JZP Izola pričel sodelovati v decembru 2017. 
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povezovanja v regiji za uspešnejše črpanje sredstev EU tudi pri drugih ciljnih skupinah, kot so 

podjetniki ter odločevalske in upravne administracije.  

Strokovni svet zavoda je že v letu 2018 pripravil pregled dobrih praks in podal pobudo za 

dolgoročno strukturo koordinacije makroregije v Izoli, ki bi omogočila oz. nadgradila delovanje 

JZP Izola po letu 2022. Iz poročil13 o delovanju vseh štirih makroregij, ki trenutno delujejo v EU, 

izhaja, da je makroregija institucionalno šibka, kar predstavlja priložnost za JZP Izola. Strokovni 

odbor zavoda je podal pobudo, da se JZP Izola vzpostavi kot ta struktura. Slednje dopolnjuje oz. 

nadgrajuje ter vzpostavlja sinergije z lansko pobudo, ki je predvidena v petletnem razvojnem 

načrtu (v sprejemanju), in sicer da bi JZP Izola v Sloveniji lahko izvajal naloge po Direktivi 

2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za 

pomorsko prostorsko načrtovanje, ki predvideva vzpostavitev strukture celovitega upravljanja 

morja in obale. V letu 2019 bi vse namere iz prejšnjih let udejanjili z ustanovitvijo Sveta za 

Jadransko morje v Sloveniji, ki bi deloval po vzoru Sveta za reko Vipavo in bi pri prostorskem 

planiranju na morju združeval interese štirih obalnih občin ter zagotavljal strukturo, ki bi olajšala 

koordinacijo in črpanje evropskih sredstev ter bila sogovornik z državo pri upravljanju morja. 

Sekretariat omenjenega sveta bi opravljal JZP Izola. Če bi vzpostavili še skupno službo občinskih 

uprav, bi lahko računali na državno sofinanciranje.  

Za vse navedene projekte je tveganost visoka, saj je treba najti primerne partnerje in 

prijavitelje;  ker pa predstavljajo dolgoročne razvojne usmeritve za jadransko-jonsko regijo, jih 

opredeljujemo kot večletne projekte. 

V letu 2019 bodo potekali tudi koordinacijski sestanki z Ministrstvom za zunanje zadeve, ki je 

skrbnik in koordinator EUSAIR za Slovenijo. Predvideni so tudi koordinacijski sestanki v 

partnerskih državah projekta. 

                                                        
13 http://www.adriatic-ionian.eu/attachments/article/616558/MRS%20Study%20Final%20Report_071117.pdf 
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V finančnem načrtu je upoštevana nova okoliščina, da je na željo SVRK partner projekta OI. 

Sredstva projekta EUSAIR Facility Point programa Interreg V-B ADRION so zato v finančnem 

načrtu prikazana v postavki Prejeta sredstva iz občinskih proračunov. 
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Tabela 8: Pregled vseh projektov in usklajenosti s tematikami EUSAIR 

PROJEKT ROČNOST TVEGANJE 
URESNIČEVANJA 

Tematska usmerjevalna skupina Strategije 
EUSAIR in Tematski projektni okvir 

Belvederske terase  Večletni Visoko – razpisi Kvaliteta okolja – Green and blue corridors 

Palača Besenghi Večletni Visoko – razpisi Trajnostni turizem  

Obalna cesta Večletni Srednje Kvaliteta okolja – Green and blue corridors 

Ribiški muzej 3-letni Visoko – ponovna 
prijava 

Modra rast (Trajnostni turizem) – Living the Sea 

Uživajmo podeželje 2 1,5-letni  Nizko – projekt 
odobren  

Trajnostni turizem in Kvaliteta okolja  

CMI vzhod 3-letni Nizko – odobren in v 
izvajanju 

Modra rast in horizontalna prioriteta podjetništvo 

Kolesarske poti z 
javno razsvetljavo 

Večletni Projekt v izdelavi Povezovanje regije 

Mala barka 2 2-letni Nizko – v izvajanju Trajnostni turizem – Living the Sea 

    

Uživajmo podeželje 2 1,5-letni  Nizko – projekt 
odobren  

Trajnostni turizem in Kvaliteta okolja  

CMI vzhod 3-letni Nizko – odobren in v 
izvajanju 

Modra rast in horizontalna prioriteta Podjetništvo 

Kaštelir 2-letni Nizka – v izvajanju Trajnostni turizem 

SEADRION 2-letni Nizka – v izvajanju Trajnostni turizem 

INHERIT 4-letni Nizka – v izvajanju Trajnostni turizem 

Koordinacija priprave 
RRP 

Večletni Nizka – v izvajanju Modra rast in horizontalna prioriteta Razvoj 

Svet za Jadransko 
morje v Sloveniji 

Večletni Visoko – v pripravi Modra rast in Kakovost okolja 

Spodbude podjetjem Letni Nizko – v izvajanju Modra rast 

Delavnice v šolah Letni Srednje Modra rast 

Podjetna Izola za 
podjetno Primorsko 

Večletni Srednje – delno 
lastni viri, delno 
razpisi 

Modra rast in horizontalna prioriteta Podjetništvo 

Morske poti Večletni Visoka – vezana na 
pridobitev sredstev 

Modra rast 

Oživljanje mestnega 
jedra 

Večletni Visoka – vezana na 
pridobitev sredstev 

Trajnostni turizem in Podjetništvo kot horizontalna 
prioriteta 

CUP – Komunala Izola Triletni Nizko – v izvajanju Trajnostni turizem in Inovacije kot horizontalna 
prioriteta 

Helioport SBI 2-letni Projekt v izvajanju Modra rast,  podprioriteta Zdravje 

TSO 2019 Večletni Nizko – sredstva 
pridobljena 

Kvaliteta okolja 
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7 FINAČNI NAČRT 

Načrt je pripravilo zunanje računovodstvo Konto plus, d. o. o., ki ga zastopa Matjaž Jurcan. 

 

A.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih - SPREJETI

FINANČNI

NAČRT

2019

KONTO AOP IZ ZR OPIS (2)

401 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 158.472

402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 158.472

403
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419)
158.472

7400 404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

7401 407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 158.472

7402 410 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

7403, 7404 413 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

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

741 419
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 

420 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 0

del 7130 421
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 

del 7102 422 Prejete obresti 

del 7100 423
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 

del 7141 424  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

72 425 Kapitalski prihodki 

730 426 Prejete donacije iz domačih virov 

731 427 Prejete donacije iz tujine

732 428 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786 429 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

787 430 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 

431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0

del 7130 432 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

del 7102 433 Prejete obresti 

del 7103 434 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 

del 7100 435
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki

del 7141 436 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

437 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 158.472
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438
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
158.472

del 400 439 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.072

del 401 447 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.400

del 402 453 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 55.000

del 403 464 D. Plačila domačih obresti 

del 404 465 E. Plačila tujih obresti 

del 410 466 F. Subvencije 

del 411 467 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

del 412 468 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

del 413 469 I. Drugi tekoči domači transferji 

del 420 470 J. Investicijski odhodki

481
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU (482+483+484)
0

del 400 482
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 482

del 401 483
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483

del 402 484
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 484

485-486
III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (I.-II.)
0

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih - SPREJETI

FINANČNI

NAČRT

2019

KONTO AOP IZ ZR OPIS (2)

75 500
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV

44 512
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  

524-524
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.)
0
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C.  RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih - SPREJETI

FINANČNI

NAČRT

2019

KONTO AOP IZ ZR OPIS (2)

50 550 VII. ZADOLŽEVANJE

55 560 VIII. ODPLAČILA DOLGA

570-571 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

572-573 X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 0

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) 0
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8 ZAKLJUČEK 

S programom zavoda želimo povečati učinkovitost črpanja evropskih sredstev in vzpostaviti 

razvojne projekte v občini ter prispevati k bolj inovativnim pristopom s strani občanov ter podjetij 

za ustvarjanje novih delovnih mest. Ob tem želimo graditi na izolski ribiški in gospodarski tradiciji 

ter širiti mednarodno prepoznavnost občine z izmenjavo izkušenj ter pristopov pri načrtovanju 

projektov in črpanju evropskih sredstev.  

Delovanje v letu 2019 bo usmerjeno k večji informiranosti občanov in podjetij o možnostih 

črpanja evropskih sredstev za uresničevanje razvojnih projektov in podjetniških idej ter 

sodelovanje v jadransko-jonski regiji. Predvidena je vzpostavitev samostojne spletne strani, ki bo 

delovala v sinergiji s spletno stranjo občine in projektom EUSAIR Facility Point. Zavod bo prek 

stikov z določevalci poskušal vplivati na uporabnikom bolj prilagojeno črpanje evropskih sredstev 

ter prek kvalitetnih razvojnih projektov zagotavljal večji priliv sredstev. Po pridobitvi projektov 

bo izvajalcem zagotavljal podporo pri pravilni izpeljavi in porabi sredstev. Projekt spodbujanja 

inovativnosti in podjetnosti Mladim se dogaja želimo za dvig podjetnosti v letu 2019 dodatno 

nadgraditi pri vseh generacijah prebivalcev s sistematičnim pristopom Podjetna Izola za podjetno 

Primorsko. Po začetnih uspehih pri črpanju sredstev v letu 2017 se je leta 2018 izkazalo, da je za 

povečanje podjetniške aktivnosti celotnega prebivalstva potrebno večje angažiranje virov in 

večja prisotnost na terenu ter institucionalno povezovanje podpornega okolja.  

Letni načrt pripravil: 

Iztok Škerlič s sodelavci 

 

 

 


