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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
ŽUPAN –  IL SINDACO 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
6310 Izola – Isola 
Tel: +386 5 66 00 100, Fax: +386 5 66 00 110 
E-mail: posta.oizola@izola.si 
Internet: www.izola.si 

 
 
 
Številka: 410-270/2019 
Datum: 21.5.2020   
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: REBALANS PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2020 
 
Proračun Občine Izola za leto 2020 je opredeljen z Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 
2020 (Uradne objave Občine Izola št. 32/2019). Zaradi novo nastalih obveznosti glede na plan 
in spremembe plana prihodkov, 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 2020. 
 
Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2020 izhaja iz potrebe po financiranju 
naslednjih zadev: 
 
 
PRIHODKI 
 
 
1. Povečanje plana prihodkov na kontu 7000 - Dohodnina 
 
Na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20), se je povprečnina na podlagi katere 
se računa koliko dela dohodnine pripada posamezni občini povečala iz 589,11 EUR na 623,96 
EUR.  
 
Občina bo iz tega naslova pridobila dodatnih 508.574 EUR, kar znaša skupaj za leto 2020 
9.106.123 EUR. 
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2. Zmanjšanje plana prihodkov kot posledica razglasitve epidemije COVID-19 
 
                                v EUR 

Konto Naziv konta 
Proračun 

2020 
Predlog 

spremembe 
Rebalans 

2020 
704704 Turistična taksa  870.000 -140.000 730.000 

704706 Občinske takse pravnih oseb 90.000 -22.000 68.000 

704707 
Občinske takse od fizičnih oseb in 
zasebnikov 

10.000 -1.000 9.000 

710301 Prihodki od najemni iz poslovnih prostorov 597.377 -55.500 541.877 

710304 
Prihodki od drugih najemnin (del za javna 
parkirišča) 

180.000 -36.558 143.442 

710305 Prihodki od zakupnin 192.000 -40.000 152.000 

710309 
Koncesijska dajatev iz prirej. posebnih iger 
na srečo 

220.000 -50.000 170.000 

712001 Globe za prekrške  750.000 -110.000 640.000 

 
SKUPAJ 2.909.377 -455.058 2.454.319 

 
Sprejete odredbe in sklepi Vlade in Občinskega sveta Občine Izola za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane ima za posledico zmanjšanje nekaterih 
prihodkov planiranih v Proračunu za leto 2020. Predvideno skupno zmanjšanje prihodkov 
znaša 455.058 EUR, po specifikaciji iz zgornje tabele. 
 
 
3. Povečanje na kontu 7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 
 
Na kontu prihodkov 7100 se plan poveča za dodatnih 54.268 EUR. Sredstva bodo realizirana 
na podlagi porabe presežka prihodkov nad odhodki OŠ Dante Alighieri Izola, v  višini 37.000 
EUR. Na odhodkovni strani, se omenjena sredstva zagotovijo v enaki višini. Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper je na 2. korespondenčni seji sveta zavoda, sprejel sklep, da se občinam 
ustanoviteljicam, v skladu s petim odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-
1), nameni presežek prihodkov nad odhodki v višini 91.366 EUR. Za delitev se uporabi ključ 
števila prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici. Po sklepu Občini Izola pripada 17.268 
EUR. Prihodek iz tega naslova v proračunu za leto 2020 ni bil planiran, zato se plan ustrezno 
dopolni. 
 
4. Povečanje na kontu 7821 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj 
 
Občina Izola je v letu 2020 upravičena do sofinanciranja priprave projektne dokumentacije za 
interaktivni muzej ribiške industrije skozi projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev 
podeželja iz programa LAS Istre v višini 27.000 EUR. 
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ODHODKI 
 
1000 OBČINSKI SVET 
 
1. Povečanje na 1624 - Klub občinskih svetnikov Levica 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2020, je bilo na NRP-ju OB040-16-0031 – Oprema občinskega 
sveta 2017-2020 planiranih 100 EUR za nakup tiskalnika. V Klubu občinskih svetnikov 
Levica so si tiskalnik kupili sami. Glede na to, da imajo Klubi občinskih svetnikov po zakonu 
določeno višino sredstev, s katerimi lahko sami razpolagajo, se 100 EUR iz investicijske 
proračunske postavke (nakup tiskalnika) prerazporedi na konto 402099 tako, da se sredstva 
lahko zagotovijo za druge namene. 
 
Pripravila: Barbara Brženda 
 
 
2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
 
1. Povečanje na 7103 Objekti zaščite in reševanja, NRP OB040-15-0001 Zunanje garaže 
PGD Korte v višini 60.000 EUR 
 
Na NRP OB040-15-0001 - Zunanje garaže PGD Korte se predvidijo dodatna sredstva v višini 
60.000 EUR. V planu za leto 2020 je bilo za gradnjo garaže PGD Korte planirano 90.000 
EUR. Po pričetku izdelave gradbene dokumentacije je bilo  ugotovljeno, da se mora obstoječa 
parkirana mesta kjer bo stala garaža nadomestiti. V bližini objekta Kulturnega doma Korte 
smo našli ustrezen prostor in v projektno dokumentacijo uvrstili nadomestna parkirna mesta 
in potrebno infrastrukturo za izgradnjo le teh. Gradnja nadomestnih parkirnih mest, 
podpornega zidu, ter druge potrebne infrastrukture je tako projekt podražila za zgoraj omenjen 
znesek. 
 
Pripravil: Denis Udovič 
 
 
4100 OBČINSKA UPRAVA 
 
1. Povečanje na 2125 - Strokovno svetovanje za javna naročila za 10.000 EUR 
 
Sredstva na novi proračunski postavki 2125 – Strokovno svetovanje za javna naročila bodo 
namenjena najemanju zunanjih svetovalcev pri pomoči pri izvedbah javnih naročil. Sredstva v 
višini 10.000 EUR se prerazporedijo iz proračunske postavke 2118 – Strokovne podlage za 
finančno poslovanje.  
 
Pripravil: Dean Starc 
 
 
 
 
 
 



Stran 4 od 10 
 

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
 
1. Interaktivni muzej ribiške industrije 
 
Občina Izola bo v letu 2020 od družbe Argolina, d. o. o. odkupila štiri parcele, ki v naravi 
predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje tovarne Argo na naslovu Dantejeva ulica, 
Izola v skupni izmeri 3.597 m². Gre za sledeče nepremičnine: 

- parcela 2626 1335/18 (ID 6756834) v izmeri 1.218 m², 
- parcela 2626 1337 (ID 267296) v izmeri 713 m², 
- parcela 2626 1338 (ID 4801205) v izmeri 595 m², 
- parcela 2626 1345/2 (ID 6756836) v izmeri 1.071 m². 

 
Občina Izola bo za nakup navedenih nepremičnin namenila 20.400 EUR. Na nepremičninah 
občina v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, 
ki bo večfunkcijski objekt. Želja je, da bi objekt deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo, 
biodiverziteto in naravo Slovenije, z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega 
doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari/akvakulturo. 
Cilj projekta je povečanje promocije, trženja in uživanje slovenskega ulova in vzreje rib, 
izobraževanje za ribiče in o ribištvu za širše ciljne skupine, povezovanje ribičev, ohranjanje in 
obujanje ter zavedanje slovenske ribiške kulturne dediščine, aktivna vključitev žensk v 
dopolnilne dejavnosti ribištva z izdelovanjem spominkov ter prikazovanja priprave rib. Težnja 
pri vzpostavitvi tovrstnega objekta bo vsekakor možnost samofinanciranja preko tržnih 
dejavnosti, kot so prodajalna spominkov, butična trgovina, restavracija, kuharski tečaji, ipd. 
Občina pričakuje sofinanciranje interaktivnega muzeja ribiške industrije s strani Evropske 
unije, in sicer v višini 70 % vrednosti projekta v letih 2022-2024. 
 
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom predvidijo dodatna sredstva v proračunu za 
leto 2020 v višini 52.680 EUR na postavki 5436 - Interaktivni muzej ribiške industrije: 

- na kontu 420600 - Nakup zemljišč za 20.400 EUR 
- na kontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija za 32.280 EUR 

 
V načrt razvojnih programov se doda projekt: 

- OB040-20-0003 - »Interaktivni muzej ribiške industrije« in sicer se v petletnem obdobju 
planira sredstva v skupni višini 4.030.013 EUR, kot sledi: 

  2020 – 52.680 EUR 
  2021 – 139.069 EUR 
  2022 – 125.102 EUR 
  2023 – 1.757.226 EUR 
  2024 – 1.955.936 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                v EUR 
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Konto / Leto 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj 
420204 - Nakup drugega pohištva 0 0 0 0 427.575 427.575 

420239 - Nakup avdiovizualne opreme 0 0 0 0 534.469 534.469 

420401 - Novogradnje 0 6.622 5.957 1.729.402 977.418 2.719.400 

420600 - Nakup zemljišč  20.400 0 0 0 0 20.400 

420801 - Investicijski nadzor 0 0 0 24.686 13.264 37.950 

420802 - Investicijski inženiring 0 23.985 24.537 0 0 48.522 

420804 - Načrti in druga dok.  32.280 96.469 88.473 0 0 217.222 

420899 - Plačila drugih storitev in dok. 0 11.993 6.134 3.138 3.210 24.474 

Skupaj 52.680 139.069 125.102 1.757.226 1.955.936 4.030.013 

 
                                v EUR 
Vir / Leto 2020 2021 2022 2023 2024 Skupaj 
Evropska sredstva 27.000 9.000 87.571 1.230.058 1.369.155 2.722.784 

Občina Izola 25.680 130.069 37.531 527.168 586.781 1.307.229 

Skupaj 52.680 139.069 125.102 1.757.226 1.955.936 4.030.013 

 
 
2. Razporeditev presežkov javnega zavoda OŠ Dante Alighieri Izola 
 
Ravnateljica javnega vzgojno izobraževalnega zavoda je dne 11.3.2020 na občino naslovila 
dopis številka: 6009-5/2020-4, v katerem je zaprosila za izdajo soglasja o porabi presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup 
opreme v letu 2020, v višini 37.000 EUR (seznam predvidenih del je v spodnji tabeli). 
Zaradi navedenega predlagamo, da se z rebalansom predvidi dodatna sredstva v višini 37.000 
EUR. Omenjena sredstva je potrebno izkazati kot prihodek občinskega proračuna ter v enaki 
višini investicijski transferni odhodek javnemu zavodu.   
 
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom predvidijo dodatna sredstva v proračunu za 
leto 2020 v višini 37.000 EUR na postavki 5230 - OŠ Dante Alighieri – investicije, konto 
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom. 
 
V načrtu razvojnih programov se plan poveča: 

- OB040-16-0053 - Program inv. vzd., poviša plan za 15.000 EUR. 
- OB040-16-0054 – Program opremljanja poviša za 22.000  EUR 

 

Investicije Predvidena vrednost 
Prenova in sanacija igrišča Do 12.500 EUR 
Sanacija tal na šolskem dvorišču Do 2.500 EUR 
Nakup pohištva 4.000 EUR 
Oprema za kuhinjo, telovadnico 4.000 EUR 
Računalniška oprema 8.000 EUR 
Klimatske naprave Do 4.000 EUR 
Učni pripomočki (v primeru okvare) Do 2.000 EUR 

Skupaj 37.000 EUR 
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3. Povečanje na 5328 - Razvojni oddelek vrtca, konto 411921 – plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev za 4.795 EUR 
 
V januarju 2020 je v razvojni oddelek Vrtca Sežana vključen otrok, ki ima skupaj s starši  
stalno prebivališče v občini Izola. Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih, je občina Izola 
zavezanka za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Na podlagi 6. in 
14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 
RS, št. 41/17) je otrok bil na podlagi zapisnika o obravnavi (ki ga izda multidisciplinarni tim 
razvojne ambulante v Zdravstvenem domu Koper), kar je tudi zakonska podlaga za vključitev 
otroka v program razvojnega oddelka vrtca, sprejet v razvojni oddelek  Vrtca Sežana.  
 
Za dodatnega otroka, ki je vključen v razvojni oddelek vrtca v Vrtcu Sežana je potrebno v 
okviru nove postavke 5328 – Razvojni oddelek vrtca zagotoviti dodatna sredstva v višini 
4.795 EUR (konto 411921 – plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev). 
Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 5312 Vrtci v drugih 
občinah. 
  
4. OB040-20-0004 - Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih 
igriščih 
 
V okviru proračuna se odpre nov NRP - OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne 
trave na pomožnih nogometnih igriščih na katerega se prenese celoten plan iz OB040-17-
0015 Mestni stadion - preplastitev pomožnih igrišč. Sprememba ne vpliva na uravnoteženost 
proračuna.  
 
5. Povečanje na 5620 – CSD Izola – Pomoč družini na domu, NRP OB040-20-0005 - 
Programska oprema za vodenje evidenc pomoči družini na domu. 
 
Izvajalec javne službe pomoči družini na domu Center za socialno delo Južna Primorska, 
Enota Izola se zaradi povečevanja števila uporabnikov (139 v letu 2019) sooča s težavami 
zaradi zamudnega vodenja papirne evidence. Za boljšo organizacijo in učinkovitejše 
spremljanje dogajanja na terenu potrebujejo aplikacijo, ki digitalizira bazo podatkov in 
omogoča vnos uporabnikov ter zaposlenih, pregled obiskov in opravil, efektivnih ur, 
delovnega časa in opravljenih poti, pripravo dnevnikov, podatkov za obračun plač ter urnikov 
in izdelavo poročil in statistik.  
Na podlagi navedenega predlagamo, da se z rebalansom zagotovijo sredstva za nakup 
programske opreme za vodenje evidenc pomoči družini na domu v višini 5.551,00 EUR na 
postavki 5620 - CSD Izola – Pomoč družini na domu, konto 432300.  
Del sredstev v višini 1.000,00 EUR se prerazporedi iz postavke 5620 - CSD Izola – Pomoč 
družini na domu, konto 411299, na postavko 5620 - CSD Izola – Pomoč družini na domu, 
konto 432300. 
 
Preostali del sredstev v višini 4.551,00 EUR pa je potrebno na postavki 5620 - CSD Izola – 
Pomoč družini na domu, konto 432300 zagotoviti z rebalansom. 
 
V skladu z navedenim se z rebalansom na postavki 5620 CSD Izola – Pomoč družini na domu 
poviša plan na 299.551 EUR v NRP pa doda projekt OB040-20-0005 - Programska oprema za 
vodenje evidenc pomoči družini na domu. 
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6. Projekt Interreg MEDITERAN z akronimom INHERIT 
 
JZP Izola je pridobil nov projekt v okviru Interreg MEDITERAN z akronimom INHERIT. 
Projekt INHERIT je sofinanciran iz programa Interreg Mediteran, združuje 15 projektnih 
partnerjev iz celotnega Sredozemlja. Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno turistično 
dejavnost in itinerarije sredozemskih pomorskih turističnih mest z vključevanjem zavarovanih 
območij. 
 
Projekt, ki vključuje kot partnerja tudi Krajinski park Strunjan zajema ureditev peš poti od 
Belih skal do Belvederja, in sicer obnovitev stopnic, postavitev suhega zidu in ureditev 
odvodnjavanja ob poti v vrednosti 29.000 EUR.  
 
JZP Izola je kot projektni partner upravičena do povračila evropskih sredstev v višini 85%. 
 
V veljavnem proračunu 2020 so na proračunski postavki 5901- JZP ADRION, konto 413302 
zagotovljena tekoča sredstva v višini 79.700 eur, zaradi investicijskega projekta INHERIT je 
potrebno z rebalansom tekoča sredstva v višini 29.000 EUR prerazporediti na investicijska 
sredstva – nov konto 432300 - Investicijski transferi v javne zavode.  
 
Predlog spremembe odhodkov (prerazporeditev sredstev iz tekočega na investicije) posebnega 
dela Proračuna za leto 2020, na proračunski postavki 5901- JZP ADRION : 
 

v EUR 
Konto Naziv Veljaven 

proračun 2020 
Predlog 

spremembe 
Rebalans 

2020 
413302 Tekoči transferi v javne zavode 79.700 -29.000 50.700 
432300 Investicijski transferi v javne zavode 0 +29.000 29.000 
 SKUPAJ 79.700 0 79.700 

 
V načrtu razvojnih programov za leto 2020, se odpre nov NRP OB040-20-0006 - INHERIT 
Interreg MED. 
 
 
Pripravila: Kristina Zelić 
 
 
4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI 
RAZVOJ 
  
1. Povečanje na 7709 - Promocija Izole, konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in 
stroški objav za 12.000 EUR 
 
Posledice pojava koronavirusa se izrazito kažejo tudi na gospodarstvu in turizmu Izole. Zaradi 
spremenjenih gospodarskih razmer se pripravlja dodatni načrt promocijskih aktivnosti Izole 
kot priljubljene destinacije za počitnikovanje ali vikend izlete. Namen je, da se destinacija 
predstavi in je prepoznana na trgu v luči, kjer življenje in aktivnosti kljub izrednim razmeram 
še vedno potekajo nemoteno. Cilj ""kriznega plana"" je, da čim bolj ublaži upad prihodkov na 
področju gospodarstva in turizma. Program bo usmerjen predvsem na domači trg, saj veliko 
večino (več kot 50%) nočitev naredijo slovenski gostje. Prav tako bodo promocijske 
aktivnosti oblikovane upoštevajoč ključne »izolske persone«.  
 



Stran 8 od 10 
 

Vsebina akcij se bo nanašala na kulinarične akcije Izolski okusi, ki so smiselno razporejene 
od konca marca dalje, možnosti za rekreacijo tako v mestu kot v zaledju, bistven del vsebine 
pa bodo predstavljali glavni turistični produkti Izole – sonce, morje in plaža.  
 
Promocija bo stekla po raznolikih kanalih, tako online kot offline. Še naprej se bo (tudi s 
sponzoriranimi objavami) objavljalo na socialnih omrežjih TZ Izola, kjer imajo veliko bazo 
sledilcev (IG 12,200, FB 15.000), kontaktiralo pa se bo tudi klasične medije (televizijo, radio, 
časopise) ter zakupili oglasni prostor v večjih slovenskih mestih, kjer se bo postavilo jumbo 
plakate ter z giga boardi pokrili avtocestni križ Slovenije. En del akcije bodo dodatno 
sofinancirali hotelirji in gostinci.  
         
2. Povečanje na 7705 - Turistični projekti, NRP OB040-17-0017 Program opreme za 
pospeševanje turizma 2018-20, konto 420299 - Nakup druge opreme in napeljav za 
10.000 EUR 
 
Investicija v turistično infrastrukturo. Vzpostavitev rekreacijskega in prireditvenega prostora 
na Rudi (na parceli 2626/558-1), kjer se zemljišče komunalno opremi z vodo in elektriko 
(podstavi se tudi večja fiksna gradbena omarica). 
 
3. Povečanje na 4138 - Praznična okrasitev naselij, konto 402099 - Drugi splošni 
material in storitve za 10.000 EUR  
 
Dokup novoletne razsvetljave, ki je že precej dotrajana ter poškodovana. Kar nekaj 
razsvetljave je bilo nabavljeno že pred več kot desetimi in več leti ter je med drugim tudi 
precej neekonomična.  
         
4. Povečanje na 7804 - Strokovne podlage za investicije, konto 402099 - Drugi splošni 
material in storitve za 25.000 EUR 
 
Zaradi sprejema OPN bo potrebno spremeniti tudi "krovni" Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPN. Odlok je 
potrebno sprejeti najkasneje 6 mesecev po sprejemu OPN, aktivnosti za izdelavo pa se lahko 
pripravljajo tudi že pred samim sprejemom. Prav tako bo potrebno spremeniti Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje OPPN Šared, ki bo pripravljen sočasno s spremembo prostorskega akta - sprememb 
in dopolnitev odloka o OPPN Šared. Sredstva v proračunu 2020 za pripravo odlokov niso bila 
predvidena, saj so bili do sedaj tovrstni odloki del prostorskega načrtovanja in so bili 
financirani v sklopu priprave le-teh, po spremembi prostorske zakonodaje pa so postali 
samostojni odloki, ki jih pripravljajo organ občinske uprave, pristojen za komunalno 
opremljanje.         
  
5. Zmanjšanje na 8034 – Zapiranje odlagališča v Izola, NRP OB040-16-0077 Zapiranje 
odlagališča Izola, konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje za 96.670 EUR 
 
Sredstva ne bodo porabljena, ker je bila večina izvršitve že v lanskem letu. 
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6. Zmanjšanje na 8008 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, NRP OB040-12-0012 
Obalna cesta – po odprtju predora za 46.000 EUR 
 
V letu 2020 se bodo naročila za investicijsko vzdrževanje in čiščenje 53 prepustov pod obalno 
cesto zmanjšala. 
 
7. Zmanjšanje na 8016 Parkirišča, NRP OB040-16-0076 – Program inv. vzd. Občinskih 
parkirišč 2017-2020 za 36.558 EUR 
 
V skladu z zmanjšanjem planiranih prihodkov iz naslova parkirišč, kot posledica 
brezplačnega parkiranja v času epidemije, se plan za investicijsko vzdrževanje parkirišč prav 
tako zmanjša.  
 
  
Pripravil: mag. Tomaž Umek 
 
 
4700 URAD ZA PROSTOR IN NEPREMIČNINE 
 
 
1. Nakup nepremičnine ID znak: parcela 2626 1967/97  
 
Občina Izola namerava od Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. Ljubljana (v nadaljevanju 
DUTB) odkupiti nepremičnino ID znak: parcela 2626 1967/97 v izmeri 1.279 m2. Skupaj z 
nepremičnino, ki je že v lasti Občine (ID znak: parcela 2626 1967/66) tvorita gradbeno 
parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta možno umestiti stanovanjski 
objekt za neprofitna stanovanja. 
 
Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino ID znak: parcela 2626 1967/97, proda 
Občini po ceni 100.000 EUR (davek že vštet v ceno), zato se v skladu z zgornjim predlogom z 
rebalansom predvidi na postavki 4207 »Investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj«. 
  
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom predvidijo dodatna sredstva na postavkah: 
 
4207 - Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj v višini 100.250 EUR:  

- na kontu 420600 - Nakup zemljišč za 100.000 EUR 
- na kontu 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih za 250 EUR 
 
8005 - Strokovne podlage za investicije v višini 1.464 EUR: 

- na kontu 402099 - Drugi splošni material in storitve za 1.464 EUR 
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V načrt razvojnih programov se doda projekt: 
- OB040-20-0002 »Nakup zemljišč za stanovanjsko gradnjo« in sicer se v letu 2020 

planira sredstva v skupni višini 100.000 EUR 
 
                                v EUR 

  Stroškovna postavka / Leto Postavka Konto 
Vrednost 
brez DDV 

Vrednost z 
DDV 

1. Nakup zemljišča 4207 420600 81.967 100.000 

2. Stroški vknjižb 4207 402920 205 250 

3. Investicijska dokumentacija (DIIP) 8005 402099 1.200 1.464 

  Skupaj     83.372 101.714 
 
 
Pripravila: Patricija Fabijančič Močibob 
 
 
 
 
Pripravil: 
Službe za računovodstvo in finance 
Luka OGRIN 
 
 
 
 
 ŽUPAN 
 Danilo Markočič 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 Predlog odloka o rebalansu, 
 Splošni del proračuna, 
 Posebni del proračuna in 
 Načrt razvojnih programov. 


