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OBČINSKI SVET OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: REBALANS PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2019 
 
Proračun Občine Izola za leto 2019 je opredeljen z Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 
2019 (Uradne objave Občine Izola št. 7/2019).  Zaradi novo nastalih obveznosti glede na plan, 
se v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
Občinskemu svetu občine Izola predlaga sprejem rebalansa proračuna za leto 2019. 
 
Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2019 izhaja iz potrebne uskladitve možnosti 
sofinanciranja projekta. 
 
Projekt: Nabava nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B za Zdravstveni dom Izola 
 
Občina Izola s podporo JZP Izola, se je 3. aprila 2019 prijavila na razpis Ministrstva za 
zdravje »Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
Republiki Sloveniji za leto 2019« in bila pri tem uspešna. Prejeli smo sklep o določitvi višine 
sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva za nabavo 
nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B za Zdravstveni dom Izola, v višini 38.558,80 EUR, 
kar predstavlja tudi podlago za umestitev projekta v Načrt razvojnih programov in proračun. 
 
Za izvajanje dejavnosti ZD Izola potrebuje vozila za različne namene, trenutno razpolagajo s 
15 vozili. ZD Izola ima danes tri vozila NRV tipa B, eno izmed teh je staro 8 let ter je po 
številu kilometrov najbolj uporabljeno. Stopnja izkoriščenosti vseh vozil je maksimalna, le ta 
se servisirajo večkrat letno. Z nabavo novega reševalnega vozila sledimo ciljem 
zdravstvenega doma, predvsem pa zagotavljamo nemoteno delo reševalne službe.  
 
Sprejet načrt razvojnih programov trenutno ne omogoča nabavo reševalnega vozila, zato 
predlagamo, da se z rebalansom predvidi sredstva v višini 95.160,00 EUR. Omenjena sredstva 
predstavljajo tako prihodek občine s strani države in Zdravstvenega doma Izola (plačilo 
razlike med namenskimi sredstvi in dejansko vrednostjo vozila), kot odhodek občine za 
plačilo dobavljenega reševalnega vozila.    
 
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom na postavki 5712 - Investicije v Zdravstveni 
Dom Izola in kontu 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom, poviša plan za 95.160,00 
EUR. Plan prihodkov se poviša na kontu 7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki za 56.601 EUR ter na kontu 7400 Prejeta sredstva iz 
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državnega proračuna, za 38.559 EUR. V načrt razvojnih programov se doda projekt OB040-
19-0002 Reševalno vozilo NRV tip B, v višini 95.160,00 EUR. 
 
 
Obrazložitev pripravili: 
Urad za družbene dejavnosti – Petra Lazar 
Služba za finance in računovodstvo – Peter Zovko 
 
 
 
 
 ŽUPAN 
 Danilo Markočič 
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Predlog odloka o rebalansu 


