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I. SPLOŠNI DEL

6

UVOD
Predlog proračuna Občine Izola za leto 2019 je pripravljen skladno z veljavno sistemsko
zakonodajo na področju javnih financ. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in
drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom občina določi obseg
sredstev, ki se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog
in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni, občinskimi predpisi in razvojnimi
usmeritvami občine.
Predlog proračuna je sestavljen na podlagi predpisa o programski klasifikaciji občinskih
proračunov, ki se je prvič uporabila pri sestavi proračuna za leto 2006. Programska klasifikacija
omogoča primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Na ta način se še nadalje
zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki se v Sloveniji izvaja od leta 1999 dalje in sicer
uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri
razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in
sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov
od 1.1.2007 dalje. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov
financiranja občine, se pa s spremenjeno zakonodajo spreminja sam izračun primerne porabe kot
tudi opredelitev virov za njeno kritje.
Na podlagi novega zakona je Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam
sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini,
ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba
predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za
finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
−
površine občine,
−
deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
−
števila prebivalcev občine,
−
povprečnine.
−
V letu 2019 Občini Izola ne pripada finančna izravnava, ker predvideni prihodki iz naslova
dohodnine presegajo znesek primerne porabe.
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje
z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1(povprečnina) jo skladno z 12.
členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna. Na podlagi Uredbe o določitvi nalog, katerih stroški se
upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije
za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 51/09) ,Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se
upoštevajo za ugotovitev povprečnine(Uradni list RS, št. 53/09) .
Način izračuna primerne porabe občin vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine
je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
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- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15
let in prebivalci, starejši od 65 let).
V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in
2019 (ZIPRS1819-A) je predvidena povprečnina za leto 2019 v višini 573,50 EUR .
Tako določena povprečnina krepko zaostaja za ravnijo dejanskih stroškov občin za izvajanje zakonskih
nalog in je daleč pod ravnijo, ki jo opredeljuje sistemski ZFO.

Župan predloži občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami v skladu s 13.
členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna. Proračun sprejme občinski svet z odlokom.
Predlog sestavljajo:
(01) ODLOK O PRORAČUNU
−
(02) SPLOŠNI DEL PRORAČUNA,
−
(03) POSEBNI DEL PRORAČUNA
−
(04) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV in
−
(05) OBRAZLOŽITVE (splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov).
−
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA sestavljajo:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke in odhodke vseh proračunskih
uporabnikov. Na strani prihodkov se izkazujejo davčni, nedavčni in kapitalski prihodki,
prejete donacije ter prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se
izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.
B. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za
nakup kapitalskih vlog.
C. Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna v proračunskem letu.
POSEBNI DEL PRORAČUNA sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in
predstavlja vsebino porabe javnofinančnih sredstev (odhodke) v finančnih načrtih posameznih
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:
Občinski organi in občinska uprava
Krajevna skupnost Staro mesto
Krajevna skupnost Haliaetum
Krajevna skupnost Livade
Krajevna skupnost Korte
Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava.
Na podlagi Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (Uradne
objave Občine Izola, št. 14/15 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15) in Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (Uradne
objave Občine Izola, št.14/17) je finančni plan neposrednega uporabnika Občinski organi in
občinska uprava členjen po organih in organizacijskih enotah, kot sledi:
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KRAJEVNA SKUPNOST KORTE
KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE DOBRAVA

Odhodki posameznih proračunskih uporabnikov so v posebnem delu proračuna izkazani po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji ter
po proračunskih postavkah in kontih.
Na podlagi pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/2005 ,88/05 – popr., 138/06 in 108/08 ) se programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov
prvič uporabi pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto
2006. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih
proračunov (PU) se v skladu s pravilnikom razvrščajo v:
področja proračunske porabe (PPP) ter
−
v glavne programe (GPR) in
−
v podprograme (PPR).
−
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera
so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe,
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni programi so določajo splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje
in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja
posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom (Pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, UL RS 112/2009,
58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17) natančno določa ekonomski
namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
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Primer členitve finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna v posebnem delu proračuna:

4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN
KOMUNALNI RAZVOJ (PRORAČUNSKI UPORABNIK – PU)
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (PODROČJE PRORAČUNSKE
PORABE – PPP)
0202 Urejanje na področju fiskalne politike (glavni program – GPR)
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (podprogram – PPR)
6105 - Stroški plačilnega prometa (proračunska postavka – PP)
4029 Drugi operativni odhodki (konto – K4)
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV občine je prikaz načrtovanih sredstev za investicije in
državne pomoči v prihodnjih štirih letih, od leta 2019 do leta 2022 in odraža razvojno politiko
občine. Predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini, s katerimi se v proračunsko načrtovanje
vnaša dolgoročno komponento.
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Plan proračuna v letu 2019 predvideva 24.590.490 EUR prihodkov in 24.643.684 EUR
odhodkov. Proračunski primanjkljaj je torej predviden v višini 53.194 EUR.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
Prihodki so v proračunu 2019 načrtovani v višini 24.590.490 EUR in v strukturi predstavljajo:
Ocena 2018

Indeks
plan/izvršitev

Plan 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI
70 Davčni prihodki

18.117.699
11.336.074

24.590.490
11.632.902

136
103

71 Nedavčni prihodki

4.265.581

4.656.183

109

72 Kapitalski prihodki

1.422.374

6.400.000

450

150

200

133

74 Transferni prihodki

879.605

1.543.483

175

78 Prejeta sredstva iz EU

213.915

357.722

167

73 Prejete donacije

Struktura
plana 2019

100%
47%
19%
26%
0%
6%
1%

1%

0%
6%
26%

47%

19%

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Kapitalski prihodki

Prejete donacije

Transferni prihodki

Prejeta sredstva iz EU

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto
zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V letu
2019 so v predlogu proračuna zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano
programsko in ekonomsko klasifikacijo, v posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti
in sicer finančni načrti občinskih organov, uprave ter finančni načrti krajevnih skupnosti.
Vsi lastni prihodki oziroma izvirni prihodki krajevnih skupnosti so opredeljeni kot namenski
prihodki. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko
realizirani višini.
V splošnem delu proračuna so v 2019 vključeni načrtovani prihodki krajevnih skupnosti kot sledi:
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v EUR
Konto

KS

KS

KS

KS

KS

SKUPAJ

STARO
MESTO

HALIAETUM

LIVADE

KORTE

JAGODJE-

7102

5

5

-

-

-

10

7103

-

-

960

25.600

21.720

48.280

7300

-

-

-

-

200

200

SKUPAJ

5

5

960

25.600

21.920

48.490

DOBRAVA

70 DAVČNI PRIHODKI
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke
občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na dohodek:
dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČE
Dohodnina je glavni davčni prihodek občinskega proračuna in je planirana na podlagi ocenjene
primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba občine
je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog občine.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE
Med te davke uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo
v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki
na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov
nepremičnin. Najpomembnejši prihodek teh je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je
uvedeno z Zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z
odlokom.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo,
prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za
uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te davčne prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistično takso in davek na dobitke od igre na
srečo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih
prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od
obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del
prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu.
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710 UDEL.NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih
institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov
spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti
od danih posojil).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani
sprožijo pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati
upravno takso.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Med globe in druge denarne kazni uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi
prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov v
občinskem glasilu Bobnič.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Druge nedavčne prihodke sestavljajo predvsem prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki je
prispevek investitorja, ki ga mora plačati za komunalno urejenost zemljišča pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Realizacija prihodka je v celoti odvisna od števila, lokacije in velikosti
gradenj oziroma pridobivanja gradbenih dovoljenj v proračunskem letu.
Na postavki so vključeni predvideni prihodki ob pridobitvi Valobrana 3 v višini 682.448 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega
premoženja, to je: zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic
(patentov, licenc, blagovnih znamk).

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev vključujejo prihodke od prodaje objektov, ki so vključeni
v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zemljišč so načrtovani na podlagi predvidene prodaje zemljišč, kot je
prikazano v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

73 PREJETE DONACIJE
Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih,
ali iz tujih virov.
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730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije so sredstva, prejeta od domačih ali tujih, pravnih ali fizičnih oseb, na podlagi
posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za
posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod
katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je
iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz
drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki
(pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki,
pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev
proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTI
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz
državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih skupnosti:
740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:
Sredstva po ZFO-1 - 21.člen ................................................................................................ 110.334
OB040-07-0012 Palača Besenghi - celovita obnova.............................................................. 62.402
OB040-12-0031 Komunalno opremljanje CMI vzhod ........................................................ 266.024
740004 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:
Sofinanciranje dvojezičnosti ................................................................................................ 289.000
Požarna taksa .......................................................................................................................... 25.000
Sofinanciranje subvencij tržnih najemnin iz proračuna RS ................................................... 79.000
Sofinanciranje družinskih pomočnikov .................................................................................. 71.000
"Elena" - tehnična pomoč ....................................................................................................... 20.000

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH
DRŽAV
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU vključujejo predvideno sofinanciranje
projektov:
741301 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020
OB040-12-0031 Komunalno opremljanje CMI vzhod ........................................................ 620.723
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Na kontih skupine 78 se izkazujejo prejeta sredstva iz Evropske unije, ki jih prejmejo na podlagi
pogodb in dogovorov države članice Evropske unije. Konti te skupine so razčlenjeni glede na
namene porabe.

782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ
STRUKTURNIH SKLADOV
Prejeta sredstva iz proračuna EU, iz strukturnih skladov vključujejo:
782120 - Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020:
OB040-16-0034 Mala barka II ............................................................................................... 87.891
OB040-16-0065 Kolesarske poti Interbike ................................................................................. 850
OB040-17-0012Tekoči ODH - Facility Point Adrion.......................................................... 189.116
OB040-17-0006 RiDiN-Ribe danes in nekoč-LAS Istre ............................................................ 850
OB040-17-0007 Uživajmo podeželje2-LAS Istre.................................................................. 20.434
OB040-17-0009 Kaštelir, Interreg SI-HR .............................................................................. 24.943
OB040-18-0005 SEADRION ................................................................................................ 33.638
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4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Odhodki so v proračunu 2019 načrtovani v višini 24.643.684 EUR in v strukturi predstavljajo:
Ocena 2018

Plan 2019

Indeks
plan/izvršitev

Struktura plana
2019

100%

SKUPAJ
II. ODHODKI
40 Tekoči odhodki

18.839.857
6.639.747

24.643.684
9.442.086

131
142

41 Tekoči transferi

6.858.308

7.429.094

108

42 Investicijski odhodki

4.842.492

7.512.392

155

43 Investicijski transferi

499.310

260.112

52

38%
30%
30%
1%

1%

30%

38%

30%

Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski odhodki

Investicijski transferi

40 TEKOČI ODHODKI
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov
materiala in drugih stroškov za blago in storitve, plačila investicijskih stroškov za vojsko in
policijo, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga, ter sredstva, izločena v rezerve.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo: osnovne plače, dodatek za delovno dobo,
dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih (delo na višini), regres za letni dopust,
povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza
na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega del, sredstva za
nadurno delo.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki delodajalca za socialno varnost se delijo na: prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje (prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje,
16

prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
podlagi ZKDPZJU.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Izdatki zajemajo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroške
energije, vode, komunale in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena
potovanja, izdatke za tekoče vzdrževanje, izdatke za poslovne najemnine in zakupnine ter druge
operativne odhodke.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Planirano je plačilo obresti za najeta posojila. Vključena so predvidena plačila obresti tako za
dolgoročna posojila, kot za likvidnostna posojila, ki jih Občina najame in odplača v
proračunskem letu.

409 REZERVE
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne
proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Poleg rezervacije, se na podskupini kontov 409 načrtujejo tudi odhodki za oblikovanje
rezervnega sklada občini. To so sredstva, ki se koristijo v primeru potrebe po odpravi posledic
naravnih nesreč.

41 TEKOČI TRANSFERI
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika
sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh
sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče
ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti te skupine so razčlenjeni glede na
prejemnika sredstev.

410 SUBVENCIJE
Na podskupini kontov 410 so vključene kompleksne subvencije v kmetijsvu, ki so načrtovane na
postavkah za ohranjanje in razvoj ribištva in razvoj podeželja. (Subvencije za stanarine so, po
predpisani metodologiji, vključene na podskupini kontov 411 - Transferi posameznikom in
gospodinjstvom).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa
delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi
za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih
storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je
namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje
stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega
pomočnika in pomoč na domu.
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412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne
organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V
proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in
drugih društev.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Ti transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam, sredstva namenjena poravnavi
prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih in sredstva za delovanje javnih
zavodov. Največji del stroškov na podskupini kontov 413 predstavljajo stroški delovanja javnih
zavodov (1,4 mio EUR stroški dela in 1,4 mio EUR stroški blaga in storitev).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za
rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove
osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v
povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja. Investicijski
odhodki, ki se izkazujejo v okviru te skupine kontov, povečujejo vrednost neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje
v svojih poslovnih knjigah.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav,
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupi
zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne
dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej
skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo,
investicije v prostorsko planiranje in druge novogradnje. Največji del stroškov nakupov in
gradenj osnovnih sredstev je namenjen novogradnji in investicijskemu vzdrževanju
infrastrukture (kanalizacija, ceste, vodovodni sistem, odlagališče odpadkov).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali
drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko
vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so tudi neposredna plačila za poravnavo
obveznosti, za sredstva, ki jih imajo javni zavodi v upravljanju.

431 INV. TRANSF. PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR
V okviru podskupine 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki, se izkazujejo investicijski transferi drugim prejemnikom teh sredstev.
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432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
V okviru podskupine 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se izkazujejo
investicijski transferi posrednim proračunskim uporabnikom (predvsem javnim zavodom).

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
V letu 2019 občina planira dodatno dolgoročno zadolžitev v višini 1.300.000,00 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
V letu 2019 so odplačila dolga načrtovana v višini 1.050.988 EUR in sicer za odplačila posojil
poslovnim bankam.

19

II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1000 OBČINSKI SVET
1002 Plačilo za opravljanje funkcije članov OS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na lokalnih volitvah članov Občinskega sveta, ki so bile 18. novembra 2018, je bil izvoljen
Občinski svet, ki šteje 23 članov. Sejnine svetnikov so planirane v skladu s Pravilnik o plačilu za
opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom
komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave
št. 29/2002, 11/2004 in 25/2005 3/2007, 11/2009 in 10/2011; v nadaljevanju: Pravilnik) po
katerem pripadajo svetnikom za prisotnost na sejah občinskega sveta sejnine v višini 9,6%
osnovne plače, ki jo prejema župan, kar pomeni bruto 324,96 EUR bruto oz. 236,34 EUR neto.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1003 Sejnine članov odborov in komisij
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Občinski svet je v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave občine
Izola, št. 15/18 – uradno prečiščeno besedilo) imenoval naslednje odbore in komisije:Odbor za
gospodarstvo in finance, Odbor za okolje in prostor (ta bo s soglasjem OS imenoval še Pododbor
za krajevno samoupravo in toponomastiko), Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za
gospodarske javne službe in promet, Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Statutarno-pravno komisijo, Komisijo za vprašanja italijanske narodne skupnosti, Komisijo za
kmetijstvo in ribištvo, Komisijo za regionalno in mednarodno sodelovanje in Komisijo za
podeželje.
V skladu s Pravilnikom pripadajo članom delovnih teles sejnine za prisotnost na sejah odborov,
komisij in pododborov v višini 1,8% osnovne plače župana za predsednika delovnega telesa, kar
predstavlja 60,93 EUR bruto oz. 44,31 EUR neto, in 1,4% osnovne plače župana, članu
delovnega telesa, kar predstavlja 47,39 EUR bruto oz. 34,47 EUR neto. Sejnine članom delovnih
teles OS so planirane na letni ravni v višini 20.000,00 EUR.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1507 Povračilo stroškov volitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunu za leto 2018 smo planirali znesek 60.000 € za kritje stroškov za pripravo in izvedbo
rednih lokalnih volitev 2018. Glede na dejstvo, da je bil izveden tudi 2 krog volitev (2. decembra
2018), za kar smo prejeli račune v obdobju december 2018 in so poravnani v letu 2019 smo
navsled tega planirali sredstva v proračun 2019 za poravnavo stroškov 2. kroga volitev.
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Pripravila: Marja Ličen, Tajnik Občinske volilne komisije

1510 Politična stranka SD
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka SD upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 3.384,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1511 Politična stranka DESUS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka DeSUS upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 2.689,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1512 Politična stranka SDS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka DeSUS upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 1.425,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1514 Politična stranka IJN
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka DeSUS upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 1.425,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1516 Politična stranka SMC
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka DeSUS upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 561,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1518 Politična stranka ZZP-ZZI
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka Levica upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 846,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec
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1519 Politična stranka Levica
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o političnih strankah in sklepom o financiranju političnih strank (UO, št.
3/2007) je politična stranka Levica upravičena do 0,30 € na pridobljen glas volivca na zadnjih
lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, kar znese na letni ravni 846,00€.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1601 Klub občinskih svetnikov SD
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi so klub svetnikov ustanovil tudi svetniki SD. Na
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bodo porabili v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1604 Klub svetnikov SDS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi je klub svetnikov ustanovil tudi svetnik SDS. Na
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bo porabil skladno s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1606 Klub obč. svetnikov IJN
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi sta klub svetnikov ustanovila tudi svetnika IJN.
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bosta porabila v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1607 Klub občinskih svetnikov DeSUS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi so klub svetnikov ustanovil tudi svetniki DeSUS.
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
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svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bodo porabili v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1609 Klub občinskih svetnikov INS
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi sta klub svetnikov ustanovila tudi svetnika INS.
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bosta porabila v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1614 Klub obč. svetnikov Izolani
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi so klub svetnikov ustanovil tudi svetniki liste
Izolani. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002,
pripadajo klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po
članu kluba mesečno. Sredstva bodo porabili v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo
klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1624 Klub obč. svet. Levica
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi je klub svetnikov ustanovil tudi svetnik Levice.
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bo porabil skladno s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1625 Klub obč. svet Lista E. Komljanca - PNI
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi so klub svetnikov ustanovil tudi svetniki PNI. Na
podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripadajo klubom
svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba
mesečno. Sredstva bodo porabili v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
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Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1626 Klub obč. svet. Izola prihodnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi sta klub svetnikov ustanovila tudi svetnika liste
Izola prihodnosti. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov
in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002,
pripadajo klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po
članu kluba mesečno. Sredstva bosta porabila v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo
klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

1627 Klub obč. svet. Izola 2030
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Po
konstituiranju občinskega sveta v novi sestavi sta klub svetnikov ustanovila tudi svetnika liste
Izola 2030. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002,
pripadajo klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po
članu kluba mesečno. Sredstva bosta porabila v skladu s 7. členom Pravilnika o sredstvih za delo
klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave, št. 4/99 in 16/99).
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

2000 ŽUPAN
1301 Župan - poklicna funkcija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo plač za opravljanje poklicne funkcije župana ter
nadomestila plače po prenehanju mandata poklicnega župana skladno s 14. členom Zakona o
funkcionarjih v državnih organih. Občinski funkcionar, ki se odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno, ima za opravljanje svoje funkcije pravico do plače, ki je določena v skladu z zakonom,
ki ureja plače v javnem sektorju. Pri izplačilu plač potrebno upoštevati zakonsko predpisane
obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, pavico do regresa za letni dopust, stroške prevoza na delo in regres
za prehrano med delom.
Obrazložitve pripravil/a: Tanja Ratoša Cergol

1304 Podžupani - nepoklicna funkcija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana so nepoklicni podžupani upravičeni do plačila za
opravljanje funkcije. Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo nepoklicne funkcije dveh
podžupanov. Funkcionar , ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za svoje delo ne prejema plače,
temveč plačilo. Po sklepu sta podžupana uvrščena v 45 in 38 plačni razred. Po zakonu jima
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pripada plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi
opravljal funkcijo poklico, pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. .
Obrazložitve pripravil/a: Tanja Ratoša Cergol

1402 Protokol
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški področja protokola zajemajo porabo sredstev iz naslova organizacije sprejemov in
občinskih protokolarnih dogodkov. Tu so zajeti stroški, ki nastajajo ob aktivnostih na področju
povezovanj, obiskov ter drugih stikov, ki jih ima občinska uprava. Iz omenjenega konta se
financirajo tudi izdelava občinskih vizitk, kuvert in dopisov, ter sprejemi prvošolcev in
odličnjakov, izbor Županovega vina, Županovega olja, odprtja otroških igrišč in podobni
dogodki, kjer je udeležen kabinet župana.
Obrazložitve pripravil/a:Polonca Skendžič

1404 Občinska in ostala praznovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

S postavko se krijejo stroški izvedbe občinskega praznika in osrednjih državnih proslav (kulturni
praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti) ter ostalih
praznovanj v občini Izola. Eden večjih in pomembnejših dogodkov, ki so bo odvil v letu 2019 je
srečanje pihalnih orkestrov planirano v maju 2019.
Obrazložitve pripravil/a:Polonca Skendžič

1405 Mednarodno sodelovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so predvideni stroški aktivnosti pri mednarodnem sodelovanju Občine Izola z
občinami iz različnih držav, predvsem s pobratenimi in partnerskimi mesti. V letu 2019 sta
predvidena dva obiska predstavnikov izolske delegacije v Tolentinu ter dva obiska tolentinske
delegacije v Izoli. Prvi obisk izolske delegacije v Tolentinu se načrtuje spomladi 2019, ta bo
predvsem kulturne narave, župan Tolentina pa bo z delegacijo obiskal Izolo za festival Oranžnih
vin. Drugi obisk Tolentina bo v septembru 2019, kar sovpada s tolentinskim sejmom Expo, kjer
se bo izolska delegacija predstavila širši regiji Marche tako na gospodarskem kot na turističnem
področju. V letu 2019 načrtujemo tudi obisk predstavnikov iz občine Treptow-Köpenick (Berlin,
Nemčija), s katerimi že vrsto let sodelujemo predvsem na turističnem in gospodarskem področju.
Znesek, ki je v proračunu predviden za mednarodno sodelovanje služi tako za odhod izolskih
delegacij v tujino kot tudi obisk tujih delegacij, ki pridejo v Izolo.
Obrazložitve pripravil/a:Polonca Skendžič

1406 Komuniciranje z javnostjo
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka pokriva stroške izdelave in tiskanja občinskega glasila Bobnič - La Crida,
urejanja spletne strani in najema dostopa do medijev (Press Clipping). Občinsko glasilo Bobnič –
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La Crida bo zaradi racionalizacije občinskega proračuna v letu 2019 izšlo predvidoma dvakrat, v
mesecu juniju in v mesecu decembru, zato so bila sredstva na postavki, v primerjavi z letom
2018 znižana za cca 20.000,00 EUR. Del sredstev bo na podlagi Odloka o ustanovitvi in
izdajanju občinskega glasila Bobnič – La Crida pridobljen z oglasi, saj je veliko povpraševanja.
V letu 2019 Občina Izola ni zaposlila strokovnega sodelavca za komuniciranje, zato bo ob
pripravi Bobniča ter ob večjih protokolarnih oz. PR dogodkih poiskala zunanjo pomoč (sicer pa
se bo delo opravilo s trenutnim kadrom znotraj kabineta župana).
Obrazložitve pripravil/a:Polonca Skendžič

1411 Reprezentanca
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V postavki so zajeti stroški reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in
nadzornega odbora.
Obrazložitve pripravil/a: Polonca Skendžič

1503 Skupnost občin Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Občina Izola je članica Skupnosti občin Slovenije, največjega reprezentativnega združenja
lokalnih skupnosti v Sloveniji. V okviru postavke so predvidena sredstva za letno članarino v
navedeni instituciji.
Obrazložitve pripravil/a:Karmen Pavlič

2104 Izobraževanje občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zaposleni imajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo pravico in dolžnost se izobraževati,
zato so v tej postavki zajeti:
- stroški, povezani z rednim izobraževanjem za opravljanje delovnih nalog, gre predvsem za
seminarje, posvete, simpozije in delavnice s področja prostorskega načrtovanja, javnih naročil,
računovodstva, delovno pravne zakonodaje, informacij javnega značaja, redarstva, komunikacije,
vodenja, pridobivanja sredstev iz EU ipd. ter
- stroški strokovnih izpitov oz. preizkusov znanja, kot so: imenovanje v naziv, strokovni izpit
iz upravnega postopka, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
usposabljanje za preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, obdobno strokovno
usposabljanje občinskih redarjev,..
Na postavki so namenjeni stroški tudi za dodatna izobraževanja v obliki strokovne literature,
dostop do spletnih virov informacij (Prekrškovni portal, portal DDV asistenca, Ius Info, Gvin,
Seja javni sektor ipd.) ter za dnevno časopisje, ki se financira iz postavke Časopisi, revije, knjige
in strokovna literatura.
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V skladu s 102. členom Zakona o javnih uslužbencih ima javni uslužbenec pravico in dolžnost
usposabljati se na delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem
programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem
mestu, ki se izvaja v skladu z določenim programom, bremenijo delodajalca.
Obrazložitve pripravil/a:Martina Miklavčič Šumanski

7901 Varnost in zdravje pri delu
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s 36. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št.
43/2011) mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede zaposlenih javnih uslužbencev, ki
ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. V skladu s sistemizacijo delovnih mest in
oceno tveganja na posameznih delovnih mestih v občinski upravi se obdobni zdravstveni
pregledi pri večjem delu zaposlenih opravljajo vsakih pet let.
V letu 2019 bodo opravljeni obdobni zdravstveni pregledi za zaposlene, pri katerih bo poteklo 5letno obdobje od zadnjega pregleda, po potrebi določeni ciljni pregledi ter pregledi pri
eventualnih novih ali začasnih zaposlitvah. Ustrezno navedenemu smo v proračunu tudi planirali
sredstva. Drugih sistemskih sprememb na tem področju ne predvidevamo.
Obrazložitve pripravil/a: Karmen Pavlič

7902 Varstvo pri delu in požarna varnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Storitev varstva pri delu in požarne varnosti za nas izvaja zunanji sodelavec iz podjetja SIUS
d.o.o. V okviru pogodbenih obveznosti izvajalec izvaja usposabljanja s preizkusom znanja
delavcev za varno delo in varstvo pred požarom, sodeluje pri izvedbi vaj evakuacije, pripravlja
strokovne podlage za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti ter posodobitev obstoječih
dokumentov, obravnava poškodbe pri delu, obvešča o zapadlosti nalog s področja varnosti pri
delu, predlaga in svetuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj, itd.
Podlaga: 5. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
Obrazložitve pripravil/a:Martina Miklavčič Šumanski

7903 Promocija zdravja na delovnem mestu
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna
sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. V skladu s sprejetim Načrtom promocije
zdravja na delovnem mestu se bo tudi v prihodnje izvajal usklajen program promocije zdravja z
analizo obstoječega stanja, oceno pričakovanj in potreb delavcev ter analizo učinkov programa.
Podlaga: 6. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
Obrazložitve pripravil/a:Martina Miklavčič Šumanski
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2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE
7102 Financiranje gasilske brigade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za financiranje poklicne gasilske brigade JZGB Koper,
kot je določeno v Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05), Zakon o varstvu
pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07), Odlok o varstvu pred požarom na območju
občine Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06). Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Sredstva na postavki so namenjena tekočim in investicijskim stroškom javne gasilske službe, ki
jo opravlja Javni zavod Gasilska brigada Koper. Z investicijskim transferom se pokrivajo
obveznosti – leasing za gasilska vozila. S tekočim transferjem pa se zagotavlja sofinancira delo
poklicnih gasilcev kot osrednje in splošne zaščitno-reševalne enote tudi na območju občine Izola.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7103 Objekti zaščite in reševanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za gradnjo objektov in prostorov za delovanje gasilstva
kot je določeno v Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05), Zakon o varstvu
pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07), Odlok o varstvu pred požarom na območju
občine Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06). Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Sredstva na postavki so namenjena gradnji garaže za potrebe gasilstva PGD Korte. V postavki so
namenjena tudi sredstva za investicijski nadzor, investicijski inženiring in komunalni prispevek.
Obrazložitve pripravil/a:Denis Udovič

7104 Financiranje gasilskih društev - PGD Korte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

7104 – Financiranje gasilskih društev – PGD Korte
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za financiranje prostovoljnih gasilskih društev, kot je
določeno v Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05), Zakon o varstvu pred
požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07), Odlok o varstvu pred požarom na območju občine
Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06). Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Sredstva na postavki so namenjena tekočim in investicijskim stroškom PGD Korte. Skladno s
finančnim planom za leto 2019, se z investicijskimi transferi pokriva vzdrževanje gasilskega
doma, s tekočimi transferi pa zagotavlja nemoteno delovanje PGD Korte.
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Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7105 Financiranje gasilskih društev - PGD Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za financiranje prostovoljnih gasilskih društev, kot je
določeno v Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05), Zakon o varstvu pred
požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07), Odlok o varstvu pred požarom na območju občine
Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06). Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Sredstva na postavki so namenjena tekočim in investicijskim stroškom PGD Izola. Skladno s
finančnim planom za leto 2019, se z investicijskimi transferi pokriva vzdrževanje gasilskega
doma in odplačilo finančnega leasinga gasilskih vozil, s tekočimi transferi pa zagotavlja
nemoteno delovanje PGD Izola.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7106 Financiranje gasilskih društev - Gasilska Zveza Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za financiranje prostovoljnih gasilskih društev, kot je
določeno v Zakonu o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05), Zakon o varstvu pred
požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07), Odlok o varstvu pred požarom na območju občine
Izola (Uradne objave št. 15/99 in 8/00), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06). Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Sredstva na postavki so namenjena tekočim stroškom za nemoteno delovanje GZ Izola skladno s
finančnim planom za leto 2019.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7201 Opremljanje pripadnikov CZ
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za opremljanje enot Civilne zaščite, kot je določeno v
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06),
Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US),
Iz postavke se krijejo stroški opremljanja posamezne enote Civilne zaščite z manjkajočo opremo.
Zamenjavo dotrajane opreme in nakup manjkajoče bodo predvidoma v letu 2019 opravili enota
prve pomoči RK Izola, Radio kluba Izola, Taborniki Rod Jadranskih stražarjev, člani štaba CZ.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič
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7202 Usposabljanje enot CZ
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za usposabljanje enot Civilne zaščite, kot je določeno
v Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06),
Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Na področju zaščite in reševanja, Civilne zaščite in drugih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč so v letu 2019 predvidena redna usposabljanja predvsem prostovoljnih struktur
(taborniki, radio klub, Rdeči križ, enota za reševanje iz ruševin štab CZ).
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7203 Dejavnost zaščite in reševanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za dejavnosti enot Civilne zaščite, kot je določeno v
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06),
Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Dejavnost zaščite in reševanja se nanaša na splošne aktivnosti za preprečevanje ali ublažitev
posledic naravnih in drugih nesreč. Sredstva so namenjena strokovnim storitvam in svetovanju
na področju zaščite in reševanja, delno pa tudi za transfere neprofitnim organizacijam, ki izvajajo
naloge zaščite in reševanja po pogodbi. Sredstva na postavki so namenjena tudi aktivnosti v
sklopu »Meseca požarne varnosti«.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič

7204 Oprema za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nakup opreme za enote zaščite in reševanja kot je
določeno v Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št
51/06), Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010 Odl. US).
Večina proračunskih sredstev bo namenjena opremljanju Štaba CZ z ustreznimi radio postajami
in uniformami za člane štaba CZ. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi nakupu opreme za potrebe
CZ oziroma zamenjavi dotrajane opreme.
Obrazložitve pripravil/a: Denis Udovič
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3000 NADZORNI ODBOR
1101 STROŠKI NADZORNEGA ODBORA
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor občine Izola je
bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta, dne 31. 1. 2019.
V predlogu proračuna za leto 2019 so predvideni stroški za delovanje Nadzornega odbora, in
sicer za:
- sejnine članom nadzornega odbora in nagrade članom delovnih skupin za zaključna poročila o
nadzoru, ki jih sestavijo imenovane delovne skupine po opravljenem nadzoru,
- stroške izobraževanja in seminarjev in
- drugi splošni material in storitve.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE
ZADEVE
2101 Stroški dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

2101 – Stroški dela
V okviru navedene proračunske postavke za stroške plač so vključeni tekoči odhodki za:
-

osnovne plače in pripadajoče dodatke,

-

izplačilo regresa za letni dopust,

-

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

-

jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine,

-

delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, nadurno delo in

-

odvajanje vseh predpisanih prispevkov delodajalca.

Sredstva so določena v skladu z zakonodajo na tem področju in na podlagi kadrovskega načrta v
občinski upravi Občina Izola, ki temelji na pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi, katerega v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih
sprejme župan.
Pri planiranju plač za leto 2019 je upoštevan dosežen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v
javnem sektorju z dne 3.12.2018, ki določa višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne
razrede.
Obrazložitev pripravil/a:Tanja Ratoša Cergol
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2102 Stroški materiala in storitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, pomeni strošek tiskanja univerzalnih plačilnih
nalogov, računov in opominov. Na predmetni postavki so zajeti stroški poštnih in kurirskih
storitev za celotno občinsko upravo in organov občine ter strošek oglaševalskih storitev (razpis
za občinska priznanja in nagrade, razpis za direktorje javnih zavodov), digitalizacija vhodne
pošte ter dela preko študentskega servisa.
Obrazložitev pripravil/a: Sandra Ferrari Stojanović

2103 Vzdrževanje upravnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in
občinska uprava, in sicer objekti na Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 in 5, Kristanovem
trgu 1.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

2105 Službena potovanja občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zajema stroške, ki so povezani z napotitvijo javnih uslužbencev na strokovna
izobraževana in službena potovanja doma in v tujino ter so izplačana skladno z veljavno
zakonodajo.
Obrazložitev pripravil/a:Tanja Ratoša Cergol

2107 Oprema občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena nabavi ter tekočemu vzdrževanju in servisiranju pisarniškega
pohištva, naprav za hlajenje, tiskanje in razmnoževanje ter varovanje. S postavke se financirajo
še obvezni preventivni pregledi in testi opreme namenjeni protipožarnemu varovanju. V letu
2019 načrtujemo posodobitev domofonov in nabavo pohištva za prenovljene prostore v pritličju
Postojnske ulice 3. Ostalo opremo se bo nabavljalo v primeru odpovedi obstoječe opreme.
Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec.

2108 Stroški službenih vozil
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za kritje stroškov uporabe službenih vozil
(goriva, maziva, vzdrževanja, nadomestni deli, popravila, zavarovanja, registracija). Na postavki
so predvideni tudi stroški za plačilo najemnine (operativni leasing) petih službenih vozil.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec
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2109 Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za investicijsko vzdrževanje upravnih objektov,
v katerih posluje občinska uprava in organi občine, in sicer objekti na Sončnem nabrežju 8,
Postojnski ulici 3 in 5, Kristanovem trgu 1.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

2113 Pisarniški material
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški za nakup pisarniškega materiala za delovanje občinske uprave
in organov občine.
Obrazložitev pripravil/a:Vesna Rebec

2114 Telekomunikacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena za stroške telekomunikacij, ki zajemajo fiksno in mobilno
telefonijo vključno z aparati in ostalo potrebno opremo. Zajeti so tudi dostopi do interneta za
potrebe občinske uprave in občinskih svetnikov, dostop do interneta za omrežje Wi-Free ter
povezave za prenose sej občinskega sveta.
Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec.

2115 Obratovanje upravnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva, ki so potrebna za nemoteno tekoče obratovanje (elektrika,
ogrevanje, čiščenje, voda in komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, ipd…) tako občinske
uprave kot organov občine in dveh krajevnih skupnosti.
Obrazložitev pripravil/a: Vesna Rebec

2116 Informacijski sistem
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zajema stroške nabave, vzdrževanja in popravil računalniške in komunikacijske opreme
ter nabavo in pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme (finančno poslovanje,
redarske službe, stroške licenc operacijskega sistema Microsoft) . Zajeti so še stroški najemnin
za strežniško infrastrukturo, delovne postaje, tiskalnike, prostorski informacijski sistema, varne
elektronske hrambe in druge opreme, ki predstavlja pretežni delež postavke.
Obrazložitev pripravil/a: Alen Grbec.
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2117 Prevajalske storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka vključuje strošek prevoda gradiv v italijanski jezik v primeru prevelikega obsega letega oz. odsotnosti prevajalke zaposlene v občinski upravi.
Obrazložitev pripravil/a:Vesna Rebec

2118 Strokovne podlage za finančno poslovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo postopkov zadolževanja, revizijskih storitev,
davčnih mnenj in podobnih strokovnih podlag, ki so potrebne za finančno poslovanje občine.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan

2120 Spletna stran
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in razvoj občinske spletne strani ter interne
intranetne strani. Vključeni so tudi stroški gostovanja spletne strani.
Obrazložitev pripravil/a:Alen Grbec.

2121 Uradne objave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V letu 2019, smo na predmetni postavki načrtovali sredstva za morebitno dodelavo celostne
podobe uradnih objav ter programsko nadgradnjo (iskalnikov, pregledovalnikov, ipd..).
Obrazložitev pripravil/a:: Vesna Rebec

2123 Pravne in notarske storitve za finančno poslovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so predvidena sredstva za zunanje pravne svetovalce pri izboru bank in za notarske
storitve overitve pogodb.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan

2124 Izvajanje GDPR
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Občina Izola ima z zavodom Intelektum Maribor sklenjeno pogodbo o svetovalnih storitvah za
potrebe izvajanja varstva osebnih podatkov, ki jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov: GDPR).
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Obrazložitev pripravil/a:Martina Miklavčič Šumanski

2201 Sodni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Pod to postavko so predvidena sredstva za plačilo stroškov, ki jih ima občinska uprava v zvezi z
raznimi sodnimi in drugimi postopki, v katerih Občina Izola nastopa kot stranka.
Iz navedene postavke krijemo tudi odvetniške storitve zunanjih pooblaščencev (pravno
svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi,…), stroške za sodne
izvedence, sodne izvršitelje, notarjev, cenilcev, poravnav ipd..
V okviru postavke so rezervirana tudi sredstva v višini 1.900.000,00 EUR za plačilo odškodnine
v zadevi R Mercuri d.o.o..
Obrazložitev pripravil/a: Karmen Pavlič

2401 Premije za dodatno pokojninsko zav.
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zajema zneske premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence. Pri planiranju sredstev za leto 2019 smo upoštevali število zaposlenih in višine
premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja po veljavni zakonodaji.
Pripravila: Tanja Ratoša Cergol

4309 Stroški izvajanja Lokalnega Energetskega Koncepta
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izvajanje lokalnega energetskega koncepta občine, v skladu s
324. členom Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS št. 17/14, 81/15). Za izvajanje aktivnosti iz
tega koncepta v občini Izola je bila sklenjena pogodba z Goriško lokalno energetsko agencijo.
Pogodba vključuje izdelavo letnih poročil in planov aktivnosti, izobraževanje osnovnošolskih
otrok o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, pripravo projektnih nalog za
izvedbo projektov s področja energetike, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov ter
nadaljevanje aktivnosti, povezanih z energetskim knjigovodstvom v javnih stavbah in za javno
razsvetljavo. Postavka vključuje tudi sredstva za izvajanje Tehnične pomoči ELENA (European
Local ENergy Assistance) Evropske investicijske banke. Tehnična pomoč je namenjena
pospeševanju investicij v energetsko učinkovitost na lokalnem nivoju. Občina Izola je za
izvajanje aktivnosti tehnične pomoči podpisala pogodbo z Goriško lokalno energetsko agencijo.
Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin.

6101 Odplačila obresti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po
dolgoročnih kreditih.
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Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan.

6102 Proračunska rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve
izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna.
Sredstva se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem
primeru do višine 20.000 EUR odloča župan na predlog pristojnega organa občinske uprave. V
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski
svet.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan.

6105 Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Plačilni promet občin izvaja Uprava za javna plačila Republike Slovenije, ki za svoje storitve
zaračuna provizijo glede na opravljene transakcije. Poleg tega, se iz postavke krijejo stroški
bančnih storitev.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan

6106 Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva za morebitne odredbe obveznosti, za katere ob pripravi
proračuna ni bilo podatka za plan.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan

6108 Odplačila drugih obresti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti zaradi zamud
pri plačilih.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan.
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6109 Odplačila obresti - stanovanja in poslovni prostori
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, namenjenih izključno
stanovanjski gradnji in gradnji oziroma obnovi poslovnih prostorov.
Obrazložitev pripravil/a: Dragica Vrkič Kozlan

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1501 Italijanska samoupravna narodna skupnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi ustavne pravice zagotavljamo Italijanski samoupravni narodni skupnosti sredstva za
delovanje občinske samoupravne narodne skupnosti, in sicer:
- za delovanje strokovne službe: stroški dela za (5) pet redno zaposlenih delavcev (plače,
prispevki delodajalcev, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na in iz dela,
jubilejne nagrade, …);
- za delovanje sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti in njegovih organov;
- za stroške službenih poti članov sveta, njegovih organov in zaposlenih v strokovni službi;
- za materialne stroške poslovanja (pisarniški material, stroški telekomunikacij, stroški
vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški založniških in tiskarskih storitev…);
- stroške stikov z matičnim narodom (predstavitev raznih skupin in društev v Italiji, predstavitev
raznih italijanskih skupin in društev v Sloveniji, strokovna srečanja, prireditve, publikacije…);
- sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti.
Obrazložitev pripravil/a:: Milka Bauer

1509 Italijanska samoupravna narodna skupnost - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovani investicijski transferni odhodki za program sofinanciranja
opremljanja in investicijskega vzdrževanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
(ISNS) v proračunskem letu 2019, in sicer:
- za sofinanciranje programa opremljanja za potrebe izvajanja dejavnosti ISNS (nakup
računalniške opreme) ter
- za realizacijo programa investicijskega vzdrževanja objekta palače Manzioli v Izoli,
opredeljenega v izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (obnovitveni posegi
na opleskih, tlakih, strehi, fasadi in druga najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela).
Obrazložitev pripravil/a:Petra Lazar
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4203 Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stanovanjski zakon občinam nalaga obveznost subvencioniranja najemnine najemnikom, ki
plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije. Natančnejši pogoji,
kriteriji in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije tržne najemnine je opisan v
Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
Upravičenci za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci, ki plačujejo tržno
najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v
občini stalnega prebivališča, razen če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto.
Pravne podlage: Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US
in 27/17), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16
– odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

4204 Subvencije neprofitnih stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

4204 – Subvencije neprofitnih najemnin
Občine so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
dolžne najemnikom, ki ne dosegajo določenega dohodkovnega cenzusa subvencionirati
neprofitno najemnino, in sicer največ do 80%. V letu 2019 predvidevamo ohranitev sredstev za
te subvencije v višini predhodnega proračunskega leta.
Pravne podlage: Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US
in 27/17), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16
– odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha

5206 Regresiranje prevozov učencev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja sredstva za:
- prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od
osnovne šole;
- prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu, ne glede na oddaljenost njihovega
prebivališča o osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo;
- prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako odločeno v odločbi o usmeritvi.
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Program vključuje tudi prevoze in spremstvo otrok s posebnimi potrebami, za katere se sredstva
zagotavljajo direktno organizatorju šolskih prevozov za prevoze z avtobusom ali kombijem, oz.
direktno njihovim staršem, kadar organiziran prevoz ni možen.
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za sofinanciranje organiziranega
dnevnega prevoza s spremljevalcem za 5 otrok s posebnimi potrebami iz občine Izola in občine
Piran, ki so vključeni v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS
Vipava).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5213 CKSG Portorož
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5213 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - CKSG Portorož
Na podlagi 82. člena ZOFVI se CKSG Portorož zagotavljajo sredstva za nadstandardni program
logopedske dejavnosti (v obsegu 0,5 logopeda) kot dopolnilnega programa v obliki preventivne
in svetovanja na osnovnih šolah v občini Izola.
Obrazložitev pripravil/a:: Zdenka Bolje

5215 Glasbena šola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5215 Glasbena šola Koper - Podružnica Izola
Na podlagi 82. člena ZOFVI se v skladu z normativi in standardi Glasbeni šoli Koper Podružnica Izola zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin,
elektrika, voda, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje) in sredstva za
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in
izobraževanja (prehrano, prevoz in izobraževanje delavcev).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5217 Ljudska univerza
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5217 Ljudska univerza Koper
Na podlagi 82. člena ZOFVI in 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih občina sofinancira
program izobraževanja odraslih, s katerim omogoča odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega
izobraževanja, dokončanje osnovne šole. V program izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi
v Kopru je v šolskem letu 2018/2019 v 3 oddelkih vključenih 15 učencev iz občine Izola.
Ljudski univerzi zagotavljamo sorazmeren del sredstev za uporabo prostora in opreme (stroške
ogrevanja, elektrike, vode, komunalne storitve, čistila).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje
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5219 Sofinanciranje šole v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5219 Sofinanciranje šole v naravi
Na podlagi 20. in 27. člena Zakona o osnovni šoli ter 10. člena Pravilnika o financiranju šole v
naravi občina zagotavlja delež sredstev za prevozne stroške učencev za izvedbo razširjenega
programa v skladu z Letnim delovnim načrtom osnovnih šol- zimska šola v naravi za učence
petih razredov izolskih osnovnih šol in 3. razreda osnovne šole Elvire Vatovec s prilagojenim
programom (CUEV Strunjan).
Obrazložitev pripravil-a: Zdenka Bolje

5224 OŠ Vojke Šmuc
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5224 OŠ Vojke Šmuc
Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika,
voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za
varovanje šole).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5225 OŠ Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5225 OŠ Livade
Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika,
voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5226 OŠ Dante Alighieri
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5226 OŠ Dante Alighieri
Na podlagi 82. člena ZOFVI ter 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika,
voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za
varovanje šole).
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5227 CU Elvira Vatovec Strunjan
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5227 Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan - CUEV Strunjan
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Na podlagi 82. člena ZOFVI se za program osnovne šole s prilagojenim programom kot edinemu
tovrstnemu zavodu na obalnem območju v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva
za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve,
čistila, tekoče vzdrževanje…). V zavod je v šolskem letu 2018/2019 vključenih 11 učencev iz
občine Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5229 OŠ Vojke Šmuc - nadstandard
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5229 OŠ Vojke Šmuc - nadstandard
Na podlagi 82. člena ZOFVI, 27. člena Zakona o osnovni šoli in 44. člena Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter podanega soglasja župana se
šoli za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nadstandardnih programov:
-

10 ur tedensko pouka športne vzgoje oz. 0,25 delež učitelja ŠVZ,

- 2 spremljevalca dvema otrokoma s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in
dodelitvi začasnega spremljevalca, ki jo je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota v
Kopru.
Obrazložitev pripravil/a:Zdenka Bolje

5230 OŠ Dante Alighieri - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Osnovni šoli Dante Alighieri namenjamo investicijska transferna sredstva za izvedbo programa
opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja v proračunskem letu 2019, zajema nakupa oz. zamenjave
opreme za šolske učilnice,
- izvedba investicijskega vzdrževanja v proračunskem letu 2019, zajema najnujnejša
investicijsko vzdrževalna dela, ki zagotavljajo varno uporabo objekta in naprav v šoli
(predvidena sanacija strehe).
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5231 OŠ Vojke Šmuc - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Osnovni šoli Vojke Šmuc namenjamo investicijska transferna sredstva in sredstva investicijskih
odhodkov za izvedbo programov opremljanja ter investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja, v proračunskem letu 2019, zajema nakup oz. zamenjava
najnujnejšega stavbnega pohištva ter računalniške in tehniške opreme,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, v proračunskem letu 2019, zajema najnujnejša
investicijsko vzdrževalna dela, ki zagotavljajo varno uporabo objekta in naprav v šoli, med
drugim zamenjava oken v štirih učilnicah,

42

- izvedba dozidave obstoječega objekta Podružnične šole v Kortah, v proračunskem letu 2019,
zajema razširitev prostorskih zmogljivosti in izboljšanju pogojev za delovanje. Junija 2018 je
bilo izdano gradbeno dovoljenje, katero vključuje dozidavo dveh učilnic v skupni bruto površini
155 m2 ter sanitarije za potrebe vrtca, v bruto površini 16 m2. Izgradnja je razdeljena na dva
sklopa in sicer, prvi zajema gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ter drugi sklop postavitev
modularnih enote oz. montažna gradnja ter elektro in strojna dela.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5232 OŠ Livade - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Osnovni šoli Livade namenjamo investicijska transferna sredstva za izvedbo programov
opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja, v proračunskem letu 2019, zajema nakup osnovne šolske
opreme (stoli in mize),
- izvedba investicijskega vzdrževanja, v proračunskem letu 2019, zajema zamenjavo dotrajanih
oken, sanacijo tlaka, postopno zamenjavo zunanjih tend.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5236 Tečaji plavanja v osnovnih šolah
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5236 Tečaj plavanja v osnovnih šolah
Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli ter na podlagi Letnega
delovnega načrta osnovnih šol za šolsko leto 2018/2019 bo občina sofinancira razširjeni program
– plavalni tečaj ter v ta namen zagotovila sredstva za prevozne stroške učencev tretjih razredov
izolskih osnovnih šol.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5237 Večnamenska telovadnica - OŠ Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5237 Večnamenska telovadnica – OŠ Livade
Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu s pogodbo o
delitvi stroškov uporabe večnamenske telovadnice v Livadah in ogrevanja šolske stavbe
zagotavlja sorazmeren del stroškov za refundacijo stroškov uporabe prostora in opreme
(ogrevanje 62%, voda in elektrika 37% in čiščenje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter
premoženjsko zavarovanje objekta 39%) Centru za kulturo, šport in prireditve Izola, ki upravlja z
objektom.
Obrazložitev pripravil/a:Zdenka Bolje
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5238 Svetovalna dejavnost v vrtcih in OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5238 Svetovalna dejavnost v vrtcih in OŠ
V šolskem letu 2013/2014 je občina Izola pristopila k projektu psihoterapevtska pomoč za
potrebe predšolskih in osnovnošolskih otrok izolskih vrtcev in osnovnih šol (predstavljen in
potrjen na 20. seji Občinskega sveta z dne 20.6.2013). Program se izvaja trikrat tedensko po 8 ur,
ki ga izvaja za to usposobljena psihoterapevtka iz Centra za otroke, mladostnike in starše iz
Kopra. V letu 2018 smo zagotovili prostore za izvajanje dejavnosti v Izoli, na naslovu Koprska
ulica 22. V proračunu 2019 so zagotovljena sredstva za izvajanje programa, vključno s sredstvi
za materialne stroške uporabe prostora (po Pogodbi o brezplačnem najemu poslovnega prostora s
Komunalo Izola).
Obrazložitev pripravil/a:Zdenka Bolje

5241 OŠ Dante Alighieri - nadstandard
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5241 OŠ Dante Alighieri - nadstandard
Na podlagi 82. člena ZOFVI, 27. člena zakona o osnovni šoli in 44. člena Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter podanega soglasja župana se
šoli za šolsko leto 2018/2019 zagotavljajo sredstva za nadstandardni program:
- 3 spremljevalci otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in dodelitvi
začasnega spremljevalca, ki jo je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota v Kopru,
- dodatnega učitelja v jutranjem varstvu oz (14,30% delež UČ)
Obrazložitev pripravil/a:Zdenka Bolje

5308 Vrtec Mavrica
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5308 Vrtec Mavrica
Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje programov
predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Mavrica Izola, ki jih je
občina kot ustanoviteljica JVIZ dolžna financirati na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in
ustanovitvenega akta. V postavki so zajeti stroški za vzgojo, varstvo ter prehrano 447 otrok v 29tih oddelkih, od tega 11 oddelkov prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) in 16 oddelkov
drugega starostnega obdobja (3 do 6 let) ter 2 kombinirana oddelka.
Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov predšolske vzgoje, ki jih v skladu z 2.
odstavkom 16. člena Odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Mavrica Izola določa župan. V skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Ur.l. RS, št. 97/03 in 120/05) so cene programov predšolske vzgoje sestavljene iz stroškov za
vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Pri izračunu so upoštevani naslednji stroški:
- stroški dela zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto
2018/2019 na podlagi predpisanih kadrovskih normativov (ti vključujejo bruto plače zaposlenih,
prispevke in davke na bruto plače in druge stroške dela, ki pripadajo delavcem po predpisih o
delovno pravnih razmerjih, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom,
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povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidarnostne pomoči);
- stroški materiala in storitev, ki se delijo na funkcionalne stroške objektov (ogrevanje – kurjava,
dimnikarske storitve, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, čiščenje prostorov, zavarovalne
premije …), funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, stalno
strokovno izpopolnjevanje, pisarniško poslovanje, drobni inventar …) in druge specifične
namenske stroške ter
- stroški živil za otroke.
Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), števila
organizacijskih enot na različnih lokacijah (3 organizacijske enote ter dislocirana enota v
Kortah), bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Izola, normativnega števila delavcev z
upoštevanjem programskih in organizacijskih specifik, vpliva tudi ekonomska oziroma
dohodkovna moč staršev.
Prispevke staršev je težko natančno oceniti, ker bo višina plačila prispevkov staršev za leto 2019
znana po izdaji odločb o višini plačil staršev, ki jih bo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev izdal pristojni Center za socialno delo.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5310 Vrtec L Aquilone
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5310 Vrtec L'Aquilone
Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje programov
predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Scuola Elementare - Osnovna šola
»Dante Alighieri« Isola – Izola, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo in prehrano otrok v 8-ih
oddelkih vrtca L'Aquilone, ki deluje kot enota v okviru JVIZ. Po podatkih za šolsko leto
2018/2019 je v vrtec vključenih 144 otrok v 8 oddelkih, od tega 4 oddelki prvega starostnega
obdobja in 4 oddelki drugega starostnega obdobja. Število otrok se med letom spreminja in se
običajno povišuje od meseca februarja dalje.
V okviru proračunske postavke občina soustanoviteljica JVIZ zagotavlja sredstva za stroške dela
zaposlenih v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje ter na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2018/2019 v
Vrtcu L'Aquilone.
Višje stroške delovanja narodnostnega vrtca (dodatek za jezik, sredstva za izobraževanje
delavcev ter pokrivanje materialnih stroškov zaradi odstopanja od najmanjšega števila otrok v
oddelkih) sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5312 Vrtci v drugih občinah
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5312 Vrtci v drugih občinah
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je občina dolžna zagotavljati razliko sredstev med ceno
programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev za otroke, katerih starši imajo na
njenem območju stalno prebivališče, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen.
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V vrtcih v drugih občinah je bilo po podatkih za šolsko leto 2018/2019 vključenih 74 otrok s
stalnim bivališčem v naši občini, od tega 8 otrok v zasebnih vrtcih.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5316 Subvencioniranje varstva otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5316 Subvencioniranje varstva otrok
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolske
vzgoje v vrtcih (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2010) občina subvencionira varstvo otroka v
višini 100 EUR neto mesečno. Z novim šolskim letom 2018/2019 se je število čakajočih otrok za
sprejem v vrtce v občini Izola v primerjavi s preteklim šolskim letom znižalo. Na čakalnem
seznamu za medletni sprejem v vrtec je 17 otrok.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5317 Vrtec Mavrica - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Vzgojnoizobraževalnemu Zavodu Vrtec Mavrica Izola namenjamo investicijska transferna
sredstva za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja, v proračunskem letu 2019, zajema nakup oz. zamenjava
najnujnejšega stavbnega pohištva, didaktičnih sredstev in računalniške opreme,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, v proračunskem letu 2019, zajema izvedbo najnujnejših
investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno uporabo objekta in naprav v vrtcu.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5318 Vrtec LAquilone - investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki jih namenjamo vrtcu L` Aquilone za izvedbo
programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- za nakup oz. zamenjava najnujnejšega stavbnega pohištva ter didaktičnih sredstev,
- za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno uporabo objekta in
naprav v vrtcu (prezračevanje prostorov).
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5319 Vzgojni program v Bolnišnici Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5319 Vzgojni program v Bolnišnici Izola
Na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med obalnimi
občinami, Splošno bolnišnico Izola (SBI) in Vrtcem Mavrica kot izvajalcem programa, ki poteka
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v enem oddelku za otroke od 1 do 6 leta starosti (občina Izola prispeva delež za otroke iz občine
Izola, delež sredstev za plačo vzgojiteljice, prejemke, davke in prispevke v višini 50% od
1.1.2005 prispeva državni proračun.
Obrazložitev pripravil/a:Zdenka Bolje

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

5320 Vrtec Mavrica – spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih ter v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za
šolsko leto 2018/2019 (soglasje Župana št. 600-9/2018 z dne 22.6.2018 in 6.11.2018)
zagotavljamo sredstva za plače, prejemke, davke in prispevke za 2 spremljevalca otroka s
posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in dodelitvi začasnega spremljevalca, ki jo
izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Enota Koper. Drugi spremljevalec je od 1.11.2018
dalje, zato so sredstva v proračunu za leto 2019 planirana v večjem obsegu kot je izvršitev
proračuna za leto 2018.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5321 Vrtec Mavrica - Nadstandard
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5321 Vrtec Mavrica – nadstandard
Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v
koledarskem letu.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5322 Nadstandard v vrtcih - 3. otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5322 Nadstandard v vrtcih – 3. otrok
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta št. 380-05-2/2005 z dne 21.7.2005 se starše s stalnim
prebivališčem v občini Izola, ki imajo v družinski skupnosti tri in več predšolskih, šoloobveznih
otrok in otrok, ki so jih po zakonu dolžni preživljati, od katerih eden ali več otrok obiskuje vrtec,
oprosti plačila programa vrtca. Na postavki so zagotovljena sredstva za 100 – odstotno plačilo
programa vrtca za tretjega otroka v družinski skupnosti, in sicer za prvega otroka, ki je vključen
v vrtec.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje
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5323 Vrtec L Aquilone - Nadstandard
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5323 Vrtec L'Aquilone – nadstandard
Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v
koledarskem letu.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5324 Vrtci v drugih občinah - Nadstandard
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5324 Vrtci v drugih občinah – nadstandard
Na podlagi 28. in 28. b člena Zakona o vrtcih in 17. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih ter na podlagi Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih v občini Izola, se na postavki zagotavljajo sredstva za priznano olajšavo staršem
v višini 50% plačila rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v
koledarskem letu.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

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

5325 Vrtec L'Aquilone – spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih ter v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za
šolsko leto 2018/2019 (soglasje Župana št. 600-5/2018 z dne 20.6.2018) zagotavljamo sredstva
za plače, prejemke, davke in prispevke za 2 spremljevalca otroka s posebnimi potrebami na
podlagi odločbe o usmeritvi in dodelitvi začasnega spremljevalca, ki jo izda Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Enota Koper.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5326 CKSG Portorož - pedagog v vrtcih
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5326 CKSG Portorož – specialni pedagog v vrtcih
Na podlagi 8. in 28. člena Zakona o vrtcih ter v skladu s 10. členom Zakona o usmerjenosti otrok
s posebnimi potrebami občina Izola zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnega programa dodatna individualna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki ga izvaja specialni
pedagog CKSG Portorož za 11 predšolskih otrok v izolskih vrtcih v skupnem obsegu 18 ur
tedensko.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje
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5327 CKSG Portorož - razvojni oddelek
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5327 CKSG Portorož – razvojni oddelek
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nadstandardnega
programa razvojnega oddelka predšolske vzgoje, ki so ga v šolskem letu 2011 odprli v okviru
Vrtca Semedela Koper, izvaja pa se pod okriljem CKSG Portorož.
V skladu z medobčinsko pogodbo o sofinanciranju razvojnega oddelka, ki jo bomo podpisali z
Mestno občino Koper, Občino Piran in Občino Ankaran bomo zagotavljali:
- razliko med mesečno vrednostjo programa (ekonomska cena) in plačilom staršev (ki je
določeno na podlagi odločbe o znižanem plačilu vrtca in uvrstitvi staršev v plačilni razred);
- strošek v zvezi z izvajanjem programa, ki nastane kot razlika med dejanskim številom otrok v
oddelku in najvišjim predpisanim normativom (zakonski normativ je 6 otrok v razvojnem
oddelku), v odstotku deleža glede na število prebivalcev v posamezni občini (Občina Izola 18%), kar znaša 170 EUR mesečno.
Obrazložitev pripravil/a: Zdenka Bolje

5401 Mestna knjižnica Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Mestna knjižnica
Izola. Iz proračuna se v celoti zagotavljajo sredstva za delovanje Mestne knjižnice Izola, in sicer
za stroške dela za 11 zaposlenih (plače, sredstva za prispevke, regres za letni dopust, regres za
prehrano, prevoz na in iz dela, jubilejne nagrade, premije za KDPZ), sredstva za nakup
knjižničnega gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, za materialne stroške in zavarovalne
premije objekta.
Podlaga za financiranje je v 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18 – ZNOrg), 52. členu Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK
in 92/15) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 9/17-UPB).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5402 Dejavnost javnih kulturnih zavodov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo,
šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola, in sicer za: stroške dela za osem (8)
zaposlenih (plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz
na delo in iz dela in solidarnostno pomoč), materialne stroške zavoda, sofinanciranje gledaliških
predstav Galerije Alga in Art Kina Odeon, tekoče vzdrževanje, stroški zavarovalnih premij ter
del stroškov za ogrevanja objekta Kulturni dom Izola in del stroškov upravljanja kurilnice v
objektu Zdravstvenega doma Izola.
Podlaga za financiranje je v 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
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in 21/18 – ZNOrg) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve
Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB).
Obrazložitev pripravil/a:Milka Bauer

5403 Mestna knjižnica Izola - Projekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za sofinanciranje treh projektov in sicer:
a) Projekt Borza znanja: promocija izolske borze znanja, izvedba mesečnih delavnic,
izobraževalnih srečanj in predavanj ter predstavitev posameznih ustvarjalnih članov borze,
sodelovanje z drugimi borzami, redna strokovna srečanja in izobraževanja.
b) Središče za samostojno učenje: predstavitev novih multimedijskih programov za učenje,
svetovanje učečim, individualno izobraževanje in učenje, izvedba tečajev za skupine učečih in
promocija, strokovna srečanja in izobraževanja.
c) Projekt predstavitve znanih Izolanov se izvaja pod okriljem Mestne knjižnice Izola.
Projekta Borza znanja in Središče za samostojno učenje v pretežni meri financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Sektor za izobraževanje odraslih. V manjšem del pa financira
Mestna knjižnica Izola in Občina Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5405 Razpis za kulturne programe
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za javni razpis. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih
programov in dejavnosti kulturnih društev s sedežem v Občini Izola izvede javni zavod Center
za kulturo, šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola. Društva se prijavijo na vsakoletni
javni razpis v skladu s Pravilnikom javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola.
Pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center
za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB).
Podlaga za financiranje je v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5407 Priprava programa kulture
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

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

5410 Investicije v javne kulturne zavode
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovana finančna sredstva, ki jih namenjamo Javnemu zavodu
Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Kulturni center Izola za izvedbo programa
opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja, v proračunskem letu 2019, zajema nabavo nove in zamenjavo
dotrajane opreme, ki jo javni zavod nujno potrebuje za izvajanje prireditev oz. dejavnosti
(mikrofoni, stojala, žarnice za kinoprojektorje, …),
- izvedba investicijskega vzdrževanja, v proračunskem letu 2019, zajema izvedbo najnujnejših
investicijsko vzdrževalnih del v zgradbi kulturnega doma (popravilo in barvanje odra, sten,
ureditev preddverja, zamenjava talnih oblog idr...).
Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 –
UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Podlaga za financiranje je v
Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13 in 68/16) in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in
prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB, 24/11 in 18/12).
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5413 Obnova kulturne dediščine
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo, so na proračunski postavki predvidena
finančna sredstva za nadaljevanje druge faze obnove palače Besenghi.
Po uspešno zaključeni prvi fazi obnove, s katero je spomenik pridobil novo podobo, predvsem pa
je preprečeno njegovo nadaljnje propadanje, smo na Ministrstvo za kulturo poslali novo prijavo
na javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020. Gre za prijavo, ki se nanaša na sofinanciranje
vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
Namen nove prijave je obnova še zadnjih dotrajanih lesenih oken čisto na vrhu stavbe, vrat s
podboji v vseh treh nadstropij, lesenega okvirja z ogledalom, leseno držalo stopniščne ograje,
kovinsko ograjo, leseni del stopnišča vključno z ograjo, kamnite stopnice, kamniti tlak in
balustradni balkon s konzolami in okrasnimi elementi, ter izvedba vzdrževalnih del na kamnitih
elementih v pritličju, na stopnišču ter na kamnitem tlaku.
V primeru uspešne prijave na razpisu bodo dela izvedena skladno s popisi na najvišji možni
strokovni ravni z verificiranimi strokovnjaki. Konkretno bodo opravljena mizarska popravila s
sanacijo poškodb z lesenimi vstavki, čiščenje, brušenje in premaz lesenih tal na stopnišču in
sanacija, odstranjevanje oblog, demoliranje poškodb mozaika na kamnitem tlaku na stopnišču in
v glavni dvorani. Edinstveni mozaik v dvorani bo saniran in konserviran, na način, da se prepreči
nadaljnjo degradacijo ter izgubo kamnov v mozaiku. Izvedeno bo čiščenje oblog z mehkim
medijem, protikorozijska zaščita in barvanje okenske mreže ter ureditev oken na stopnišču in
podstrešju z demontažo in izdelavo utora za nova stekla na notranji strani kril, čiščenje okova in
barvanje ter rekonstrukcija v barvnem tonu, ki je najbližje prvotnemu. Izvedlo se bo čiščenje,
brušenje, razmaščevanje in sanacija poškodb na lesenih vratih in ograjah v vseh nadstropjih, kar
bo zagotovilo varnost uporabnikov. Izvedlo se bo sondiranje in ugotavljanje originalnih poslikav,
na lesenih elementih in na balustradnem balkonu in okrasnih elementih. Pripravilo se bo podlage
v ometu za ponovno postavitev grba na stopnišču in odstranjevanje sekundarnih oblog z
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nizkotlačnim čiščenjem, utrjevanje, rekonstrukcija nevarnih delov in nanos protikorozijske
zaščite na kovinski ograji na notranjem stopnišču.
Vsa našteta vzdrževalna dela predstavljajo zaključeno celoto, ki bodo zgradbi dala funkcionalno
sanacijo.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5423 Investicije v knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva, ki jih namenjamo Mestni knjižnici Izola za
izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja, in sicer:
- izvedba programov opremljanja, v proračunskem letu 2019, zajema nakup oz. zamenjavo
najnujnejšega stavbnega pohištva,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, v proračunskem letu 2019, zajema investicijsko
vzdrževalna dela, ki zagotavljajo varno uporabo objekta in naprav, med drugim zamenjava
žlebov in sanacija fasade.
Podlaga za financiranje je v 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.
list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 52. členu Zakona o knjižničarstvu
(Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna
knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/08-UPB).
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5434 Javni poziv za kulturne programe
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za javni poziv. V okviru javnega poziva so sredstva
namenjena:
a) Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Izola za sofinanciranje
sorazmernega deleža programov in projektov na področju ljubiteljske kulture.
b) Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper za delovanje potujoče knjižnice. Potujoča knjižnica
redno obiskuje naslednja postajališča: Korte, Korte – šola, Malija in Šared.
c) Zavodu za razvijanje filmske kulture Otok iz Ljubljane za realizacijo Mednarodnega
filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema v Izoli.
d) Društvu likovnih umetnikov Insula Izola, za redno in galerijsko dejavnost društva.

Podlaga za financiranje je v 100. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18 – ZNOrg) in 219. členu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer
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5501 Javni zavodi na področju športa
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo,
šport in prireditve Izola – OE Šport center Izola, in sicer za: stroške dela za 16 zaposlenih (plače,
prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na delo in iz dela,
jubilejne nagrade ter solidarnostno pomoč), materialne stroške in stroški zavarovalnih premij.
Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Odloku o ustanovitvi
javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17UPB).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5502 Letni program športa - razpis za športne programe
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za javni razpis za sofinanciranje Letnega programa
športa v občini Izola. Razpis je namenjen športnim društvom in drugim izvajalcem letnega
programa športa v Izoli. Proračunska sredstva so dodeljena izvajalcem športa na podlagi javnega
razpisa in letnega programa športa občine.
Zakonska podlaga je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odlok o
pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola
(Uradne objave Občine Izola, 10/18) in Pravilnik o merilih za vrednotenje letnega programa
športa v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, 12/18).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5506 Investicije v javne športne zavode
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovana finančna sredstva, ki jih namenjamo za nakup opreme in
investicijsko vzdrževanje na področju športa ter rekreacije v letu 2019, in sicer:
- za nakup opreme za varstvo pri delu ter požarnega varstva in druge najnujnejše tehnične
opreme,
- za investicijsko vzdrževanje športnih in rekreacijskih objektov, ki so predani v upravljanje
javnemu zavodu CKŠP Izola (Mestni stadion v Izoli, Stadion na Maliji, Športna dvorana v
Kraški ulici, Večnamenska telovadnica v Livadah...).
Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 –
UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakonu o športu (Ur. list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center
za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB, 24/11 in 18/12).
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Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5512 Inv v sportne objekte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, in sicer:
- v proračunskem letu 2019 je predvidena izvedba delne preplastitve pomožnih nogometnih
igrišč ob Mestnem stadionu v Izoli ter dokončanje vzdrževalnih del na Športnem igrišču na
Maliji.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

5513 Letni program športa - druge dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport
in prireditve Izola za realizaciji letnega programa športa – druge dejavnosti, in sicer za:
- športna vzgoja otrok in mladine,
- izobraževanje strokovnega kadra in
- priznanja športnikom in športnim delavcem.
Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in
Letnem programu športa občine.
Plan je višji kot v letu 2018, saj je sprememba v povečanju števila otrok in skupin, ki dosegajo
boljše rezultate na regijskih in državnih tekmovanjih, kar posledično poveča več udeležb na
tekmovanjih.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5515 Rekreacijski park Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so načrtovana finančna sredstva, ki so namenjena pričetku izdelave
projektov za izvedbo (PZI) novogradnje dvorane za namizni tenis v podaljšku oz. prizidku
Športne dvorane Livade. Gre za približno 416 m2 zazidane površine v pritljičju. V letu 2016 je
bilo izdano gradbeno dovoljenje, pravnomočno 10. januarja 2017. Gre za zahteven objekt, zato je
veljavnost gradbenega dovoljenja 3 leta z možnostjo podaljšanja.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5601 Izvajanje programov socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih socialnih
denarnih pomoči, upravnega postopka za oprostitev plačila nadomestne oblike bivanja in oskrbe
izven mreže javne službe za upravičence do institucionalnega varstva in vodenja ugotovitvenih
postopkov upravičenosti do kritja stroškov za socialne pokope, ki jih vodi Center za socialno
delo Izola.
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Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Odlok o denarni socialni pomoči v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
10/12), Sklep Občinskega sveta o plačilu pogrebnih stroškov za pokojnike brez sorodnikov
(socialni pokop), št. 380-01-6/03 z dne 25. 9. 2003 in Sklep Občinskega sveta o plačilu stroškov
namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe – stanovanjski
skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju (Uradne objave Občine Izola, št. 7/15).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5603 SV pravice materialno ogroženih - pogrebnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. Osnova za
financiranje je 16. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, v skladu s katerim stroške
pokopa krije naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina,
ki je prijavila pokop. V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju ima občina pravico do
povračila stroškov pogreba iz zapuščine umrlega.
Pravne podlage: 16. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS št. 62/16),
128. člen Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 –
ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01-OZ, 31/13 - odl. US in 63/16).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5608 Program javnih del v sociali
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V okviru aktivne politike zaposlovanja Zavod RS za zaposlovanje vsako leto objavlja javno
povabilo za izbor programe javnih del. Občina kot naročnica javnih del sodeluje z izvajalci iz
občine, ki izvajajo programe namenjene socialnemu vključevanju posebej ranljivih skupin.
Delež sofinanciranja občin je odvisen od vsakoletne stopnje brezposelnosti v posamezni občini.
Za leto 2019 so načrtovana sredstva po pogodbah iz leta 2018 za mesec december.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha

5612 Oskrbnine starejših
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške storitev v
splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom, ki
s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se
plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda
pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
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Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha

5613 Občinske denarne socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Denarno socialno pomoč na podlagi Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Izola
zagotavljamo občanom, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izkoristili vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske, za kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev
trenutne materialne ogroženosti. Osnova za dodelitev pomoči je določena v višini minimalnega
dohodka za posameznega družinskega člana v skladu z zakonom o socialno varstvenih
prejemkih. Poleg tega je v primeru naravnih nesreč in drugih izjemnih okoliščin predvidena
dodelitev izredne denarne socialne pomoči posamezniku ali družini, katerih dohodki presegajo
višino minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialno varstvenih
prejemkih, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne
more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki
so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom in dohodkom družine ne more pokriti.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
10/12).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5615 Društvo invalidov Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Društvu invalidov Izola, ki ima status društva v javnem interesu, se zagotavljajo sredstva za
sofinanciranje programa, ki je namenjen socialno-zdravstveni skrbi za članstvo in aktivnemu
preživljanju prostega časa invalidov.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008 o
neposrednem sofinanciranju največ v višini do 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov
društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu.
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5616 Društvo prijateljev mladine Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje programov/projektov, ki jih izvaja
Društvo prijateljev mladine Izola. Podlaga za sklenitev pogodbe je v tem, da društvo občini
predloži ustrezen program/projekt, ki je v interesu občine Izola. Program/projekt občina
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sofinancira največ v višini 70%, ostalih 30% je na društvu. Društvu prijateljev mladine Izola se
zagotovi sredstva v višini 70% za sofinanciranje naslednjih programov/projektov:
1.

Socialno - pedagoška pomoč;

2.

»Zvezdice«;

3.

Programi ZPMS;

4.

Šola na počitnicah.

Zakonska podlaga je 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 35. člen Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in
21/18 – ZNOrg), 53. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 215.
člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS je Občinski svet Občine Izola sprejel
sklep št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008, s katerim je v 2. točki določil, da se z društvi s
sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v
javnem interesu, sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov ali
projektov.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5617 OO RK Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja dva
programa na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene
posameznike, in sicer: prehranski paketi in topli obroki. Sredstva na postavki so namenjena za
plače in druge izdatke zaposlenih.
Pravne podlage: 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10), 99.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),
Sklep Občinskega sveta Občine Izola o neposrednem sofinanciranju društev, ki delujejo v
javnem interesu (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008), Sklep Občinskega sveta Občine Izola o
zagotavljanju dodatnih sredstev za nakup prehranskih paketov in drugih oblik pomoči socialno
ogroženim družinam in občanom v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami RKS in Karitas
(št. 032-5/2009-5 z dne 9.4.2009).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha
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5619 Društvo upokojencev Jagodje-Dobrava
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Društvu upokojencev Jagodje - Dobrava, ki ima status društva v javnem interesu na socialnohumanitarnem področju, se na podlagi neposredne pogodbe zagotavljajo sredstva za
sofinanciranje programa, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju
prostega časa starejših občanov. Postavka vključuje tudi sredstva za projekt Starejši za višjo
kakovost življenja doma. Cilj projekta je zmanjšanje socialne izključenosti starejših z
vzpostavitvijo neposrednega stika, ugotovitvijo morebitnih potreb po oblikah pomoči na podlagi
anket, boljšim pretokom informacij, stalno prisotnostjo na terenu, boljšim sodelovanjem z
javnimi službami in zagotavljanjem podatkov lokalni skupnosti za oblikovanje socialne politike.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008 o
neposrednem sofinanciranju največ v višini do 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov
društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu.
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5620 CSD Izola - Pomoč družini na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 določa normativni obseg zagotavljanja te storitve
najmanj v višini 3,5 % oseb, starih nad 65 let. Po statističnih podatkih (SI-Stat) za prvo polletje
2018 je bilo v občini Izola 3419 oseb starejših od 65 let.
Pomoč družini na domu vključuje socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru starosti (nad
65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno
varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z
občinskim odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini
Izola organizacijsko vodi in izvaja Center za socialno delo Izola. S strani lokalne skupnosti se v
celoti krijejo stroški priprave na sklenitev dogovora, stroški vodenja in koordinacije ter
neposredne oskrbe pa je lokalna skupnost dolžna subvencionirati najmanj v višini 50 %, ostalo
plačujejo upravičenci do storitve.
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve
pomoči na domu. V teh primerih občina financira tudi njihov delež, in sicer v višini, ki jo določi
center za socialno delo. Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do
storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno prebivališče zagotoviti takšno
pomoč. Normativi določajo obseg efektivnih ur neposredne oskrbe na domu za eno socialno
izvajalko v višini 110 ur mesečno in število ur neposredne oskrbe, do katere je upravičen
posameznik, v višini do največ 100 ur mesečno.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Zakon
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
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105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr,
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R), Resolucija
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 (Uradni list RS, št. 39/13),
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04, 124/04), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Odlok o
organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini Izola (Uradne objave
Občine Izola št. 18/03).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5622 Sofin. veteranskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi javnega razpisa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij (Zveza veteranov vojne za Slovenijo), ki so namenjeni ohranjanju zgodovinskega
izročila in skrbi za članstvo.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5625 Regijski center pomoči na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Gre za program varovanja na daljavo "RDEČA TIPKA«, ki ga v večini financira Mestna občina
Koper, sofinancirajo pa tudi občine Ankaran, Piran in Izola. Program »RDEČA TIPKA«
vključuje varovanje na daljavo za starejše in invalidne osebe, ki živijo doma in so upravičeni do
socialne oskrbe v domu. Namenjen je starostnikom in bolnikom, ki so večji del dneva sami, so
doživeli izgubo oziroma se ne počutijo varne, se jim življenjski prostor zaradi bolezni zoži na
bivanje v stanovanju in obstaja možnost nenadnega poslabšanja stanja. Posameznik dobi
oddajnik z rdečo tipko v obliki zapestnice ali obeska, s katerim vzpostavi takojšnjo in
neposredno telefonsko povezavo z operativnim centrom Mali princ, ki organizira potrebno
pomoč. Varovanje na daljavo poteka 24 ur na dan, vse dni v letu v okviru Obalnega doma
upokojencev Koper.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A),
Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med
dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola št. 21/09,
10/12 – Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Izola).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

59

5626 Varna hiša
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zaradi potrebe po širitvi mreže programov s področja preprečevanja nasilja z namestitvami za
daljše časovno obdobje na vse statistične regije je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pristopilo k ustanovitvi regijske Varne hiše za Obalno-kraško in Notranjsko regijo. Stroške za
delovanje programa skladno s splošnimi pogoji javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve sofinancira 12 občin.
Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) , Resolucija o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 -2020 (Uradni list RS, št. 39/13),
Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo med
dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola, št. 21/09 z
dne 15.10.2009, 10/12 – Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Izola).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5632 Darilo novorojencem
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

5632 Darilo novorojencem
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v
Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007) bo Župan sprejel Sklep o določitvi višine
enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola, ki je v letu 2018 znašala 250
EUR neto.
Na postavki so planirana sredstva za ocenjeno število rojstev za leto 2019.
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5633 Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za
financiranje pravice družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima
polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Odločbo o
upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Finančne
obveznosti oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika so izenačene s finančnimi
obveznosti uporabnikov storitve pomoči družini na domu. Sredstva so namenjena za financiranje
plače s prispevki za družinske pomočnike.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha
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5636 Oskrbnine invalidov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim
občanom občine Izola v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki
oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se
financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno
ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve
institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle
oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5638 Sofinanciranje društev upokojencev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi javnega razpisa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programa Društva
upokojencev Izola, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega
časa starejših občanov.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5639 Združenje borcev za vrednote NOB Izola
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi neposredne pogodbe se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programa Združenja
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola, ki je namenjen ohranjanju zgodovinskega
izročila in skrbi za članstvo.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008 o
neposrednem sofinanciranju največ v višini do 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov
društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu.
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha
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5642 Center dnevnih aktivnosti starejših
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za financiranje programov medgeneracijskega
sodelovanja v občini, ki jih izvaja dom upokojencev v prostorih dnevnega centra aktivnosti za
starejše v Livadah in stroškov najema ter drugih stroškov obratovanja za izvajanje dejavnosti.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOAA).Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh in izvajanju drugih nalog občine Izola, ki ne sodijo
med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva (Uradne objave Občine Izola, št.
21/09,10/12 – Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Izola).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha
Na proračunski postavki, so v sklopu projekta načrtovana finančna sredstva za nakup najnujnejše
opreme in izdelave spletne strani za delovanje centra.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5645 Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi javnega razpisa se zagotavljajo sredstva za dopolnitev instituta brezplačne pravne
pomoči kot pravice do sodnega varstva, ki se financira iz državnega proračuna, v primerih, ko
oseba potrebuje takojšnjo pomoč, ko zaradi lastništva nepremičnine nima možnosti uveljavljanja
brezplačne pravne pomoči po zakonu, ko gre za pomoč neukim strankam, s katero se lahko
izognejo dolgotrajnim sodnim postopkom.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha

5646 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stanovanjske skupine so nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe za
upravičence, ki so v skladu s predpisanimi standardi upravičeni do institucionalnega varstva po
prvem odstavku 16. člena zakona. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja
v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki izvajajo javne in verificirane socialno
varstvene programe. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na
osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov
psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti uporabniku psihiatričnih
storitev prehod v samostojno življenje ter mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost
življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Stroški so v primerjavi z (do)plačili občine za
namestitev v posebnih socialno varstvenih zavodih nižji, saj pridobivajo poleg sredstev
uporabnikov in občin tudi sredstva iz drugih javnih virov (MDDSZ, FIHO). V skladu s 5.
62

členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, se
merila za določanje oprostitev lahko uporabljajo tudi za storitve, ki se izvajajo izven okvira javne
mreže, če se tako odloči pristojni organ sofinancerja.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Uredba
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
110/04, 124/04), Sklep o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven
mreže javne službe – stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju (Uradne
objave Občine Izola, št. 7/15).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha

5647 Andragoško društvo Morje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Andragoškemu društvu Morje, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola, ki ima status društva
v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, se na podlagi neposredne pogodbe
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen intelektualnemu vzdrževanju
sposobnosti starejših občanov.
Pravne podlage: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), Sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008 o
neposrednem sofinanciranju največ v višini do 70 % deleža dejavnosti, programov ali projektov
društev s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu.
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5648 Druge humanitarne organizacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi javnega razpisa se sofinancirajo socialno varstveni programi humanitarnih
organizacij namenjeni
blaženju socialne ogroženosti posameznikov in družin ter zagotavljanju možnosti namestitve za
brezdomce.
Pravne podlage: 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 21. člen
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha
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5649 OO RK Izola - Prehranski paketi
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja dva
programa na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene
posameznike, in sicer: prehranski paketi in topli obroki. Sredstva na postavki so namenjena za
plačilo prehranskih paketov.
Pravne podlage: 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10), 99.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),
Sklep Občinskega sveta Občine Izola o neposrednem sofinanciranju društev, ki delujejo v
javnem interesu (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008), Sklep Občinskega sveta Občine Izola o
zagotavljanju dodatnih sredstev za nakup prehranskih paketov in drugih oblik pomoči socialno
ogroženim družinam in občanom v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami RKS in Karitas
(št. 032-5/2009-5 z dne 9.4.2009).
Obrazložitev pripravil/a: Sonja Troha

5650 OO RK Izola - Topli obrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov
lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne
organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi
dogovorjenega letnega programa. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Izola izvaja dva
programa na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti za najbolj ogrožene
posameznike, in sicer: prehranski paketi in topli obroki. Sredstva na postavki so namenjena za
plačilo toplih obrokov.
Pravne podlage: 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10), 99.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),
Sklep Občinskega sveta Občine Izola o neposrednem sofinanciranju društev, ki delujejo v
javnem interesu (št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008), Sklep Občinskega sveta Občine Izola o
zagotavljanju dodatnih sredstev za nakup prehranskih paketov in drugih oblik pomoči socialno
ogroženim družinam in občanom v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami RKS in Karitas
(št. 032-5/2009-5 z dne 9.4.2009).
Obrazložitev pripravil/a:Sonja Troha
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5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina
dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, katerim je bila ta
pravica priznana v postopku pri centru za socialno delo, in prispevek za zdravstveno zavarovanje
mladoletnim osebam z bivališčem na območju občine, ki se šolajo in niso zavarovane kot
družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vključitev
v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi
realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač
(mesečni prispevek za koledarsko leto za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov
povprečne bruto plače meseca oktobra predhodnega leta, mesečni prispevek za zdravstveno
zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).
Pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), Zakon o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13
– ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ, 75/17 in 77/18).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5702 Mrliški pregledi
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in
obdukcij ter plačilo stroškov odvoza umrlih s kraja nesreče. Plačnik opravljenih mrliških
pregledov in sanitarnih obdukcij je občina zadnjega registriranega prebivališča pokojnika
oziroma občina, na območju katere sta umrla tujec oziroma oseba, katere prebivališče ni mogoče
ugotoviti.
Pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), Zakon o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer
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5710 Turistična ambulanta
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zaradi skupnega povečanja števila prebivalcev v občini Izola v času glavne turistične sezone
(turisti, gosti ter drugi obiskovalci) so načrtovana sredstva za nadstandardni program turistične
ambulante v poletnih mesecih (julij, avgust), ki so namenjena sofinanciranju dodatne ekipe
(zdravnik in medicinska sestra), s čimer se zagotavlja našim občanom približno enako
dostopnost do zdravstvenih storitev kot v obdobju izven glavne turistične sezone.
Pravne podlage: Pogodba o sofinanciranju zdravstvenega programa z Zdravstvenim domom
Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5718 Center za prev. in zdravljenje odvisnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programa preprečevanja in
zdravljenja odvisnosti, ki vključuje individualno obravnavo in svetovanje za vse uporabnike
Centra ter aktivnosti namenjene ozaveščanju in zdravstveni vzgoji splošne in ciljne populacije o
številnih škodljivih posledicah uživanja drog. Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavlja
sredstva v obsegu 0,35 tima, kar zadošča za delovanje centra za odvisnike le dva dni v tednu.
Pravne podlage: Pogodba o sofinanciranju preventivnega zdravstvenega programa z
Zdravstvenim domom Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5720 Oprema za TPO
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so v sklopu projekta "Izola, srcu prijazno mesto", kjer sodelujeta
Zdravstveni dom Izola in Koronarno društvo Slovenske Istre, načrtovana sredstva za vzdrževanje
mreže defibrilatorjev, izobraževanja kadrov in skrbnikov, ki bodo skrbeli za ustrezno uporabno
stanje ter za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev, ki so nameščeni na različnih lokacijah po občini.
Pravne podlage: Pogodba o sofinanciranju zdravstvenega programa z Zdravstvenim domom
Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5721 Nujna medicinska pomoč
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zdravstvenemu domu Izola sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane službe nujne
medicinske pomoči. V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS,
št. 81/15 in 93/15 – popr.) ima zavod priznan program NMP A v obsegu 0,73 vrednosti polnega
programa, kar pomeni okrepljeno redno ambulantno dejavnost in dežurno službo. To pomeni, da
zdravnik sočasno opravlja delo v svoji ambulanti ter zagotavlja nujno medicinsko pomoč na
področju občine Izola. Zaradi majhnosti kolektiva je problem še večji v primeru odsotnosti
zdravnikov (letni dopusti, bolniški stalež). Zaradi zagotovitve čim boljše dostopnosti do
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zdravstvenih storitev za paciente in razbremenitve zdravnikov v ambulantah družinske medicine
se za nujno medicinsko pomoč zagotavlja stalna prisotnost medicinske sestre med 7.00 in 20.00
uro in stalno prisotnost zdravnika med 7.00 in 14.00 uro).
Pravne podlage: Pogodba o sofinanciranju zdravstvenega programa z Zdravstvenim domom
Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer

5900 Strokovne podlage za investicije UDD
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva namenjamo za financiranje izdelave študij in drugih strokovnih podlag za sprejemanje
razvojnih odločitev na področju družbenih dejavnosti v občini, in sicer na področjih kulture,
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, socialnega varstva, športa, zdravstva in
dejavnost mladih.
Obrazložitev pripravil/a: Petra Lazar

5901 JZP - ADRION
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v Javni zavod za spodbujanje
podjetništva in razvojne projekte Občine Izola. Občina javni zavod sofinancira v višini 15
odstotkov, v preostalih 85 odstotkih se zavod financira iz projekta Adriatic Ionian Programme
2014-2020.
Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za delovanje zavoda, in sicer za stroške dela treh
zaposlenih (plače, sredstva za prispevke, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na in
z dela, jubilejne nagrade, premije za KDPZ), materialne stroške, zavarovalne premije objekta,
stroške založniških in tiskarskih storitev, izdatke za reprezentanco, storitve informacijske
podpore uporabnikov in storitve za izvajanje projektov.
Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in v 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in
razvojne projekte Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 21/18 - uradno prečiščeno
besedilo).
Obrazložitev pripravil/a: Milka Bauer
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4300 URAD ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI
RAZVOJ
1502 Predstavitev SPVCP in Policije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z Odlokom o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradne
objave Občine Izola, št. 22/98) in sklepom o imenovanju članov sveta za mandat 2015-2019, št.
011-11/2015 z dne 12.03.2015 je potrebno zagotavljati sredstva za predstavitev sveta in
preventivnih akcij sveta in policije za povečanje varnosti v prometu.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.

4101 Javna razsvetljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški so namenjeni pokrivanju stroškov tokovine za javno razsvetljavo in stroškov vzdrževanja
javne razsvetljave (menjava žarnic, dušilk, svetilk, ipd.). do oddaje prenove in vzdrževanja javne
razsvetljave v koncesijo.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

4102 Javne izlivke
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka »Javne izlivke« je namenjena za plačevanje porabe vode na sedmih javnih
izlivkah v občini Izola. Manjši del sredstev je namenjen za morebitna redna in interventna
vzdrževanja na le-teh.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4104 Kopališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov za delovanja kopališča Svetilnik in
sanitarij na kopališču. V postavki so zajeti vsi stroški delovanja kopališča v poletni sezoni. Dela
se izvajajo na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola in pogodbi o
vzdrževanju območja Svetilnika.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4108 Vzdrževanje občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za vzdrževanje mestnih prometnih površin,
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih v skladu z Odlokom o organiziranju JP
68

»Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodbo o
izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest opravlja
JP »Komunala« Izola d.o.o. Z vzdrževanjem prometnih površin skrbimo za prehodnost in
prevoznost cest in ulic v starem delu Izole, v naseljih Jagodje in Livade ter KS Korte. Pri
vzdrževanju prometnih površin se sredstva porabljajo za krpanje udarnih jam s hladnim in toplim
asfaltom, ko se le te pojavijo. Navadno se pojavijo jeseni po prvih deževjih in ob koncu zime ali
na začetku pomladi, ko se temperature dvignejo. Izvajalci javne službe izvajajo tudi ročno in
strojno čiščenje plevela in košnjo trave ob robnikih cestišč. Za nemoteno in kvalitetno
vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture bi bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kajti z
odlašanjem potrebnih ukrepov za sanacijo začetnih poškodb na cestiščih povečujemo bodoče
stroške vzdrževanja.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4110 Delovanje zavetišča za živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali so MO Koper, Občina Piran in Občina Izola sprejeli Odlok o
zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali, v katerem se določa način upravljanja
skupnega zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu pri Kopru. V letu 2015 se je pridružila tudi
občina Ankaran (razdružitev z MOK). Sredstva so namenjena sofinanciranju pokrivanja stroškov
za opravljanje javnih del v zavetišču in za pokrivanje stroškov delovanja zavetišča za zapuščene
živali (to so stroški za hrano, veterinarske storitve za zdravstveno oskrbo za živali, za
sterilizacije in evtanazije, za nujno investicijsko vzdrževanje ter za ostali potrošni material).
Sredstva za delovanje zavetišča zagotavljajo obalne občine, delež Občine Izola znaša 17%.
Veterinarske storitve za zavetišče, ki so zajete v stroških za delovanje zavetišča izvaja izbrana
veterinarska ambulanta. Od 1.1.2017 ima za 5 letno obdobje zavetišče v upravjanju Marjetica
d.o.o. Koper.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Grdina.

4111 Veterinarske storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za veterinarsko oskrbo brezdomnih in prostoživečih živalih (predvsem
sterilizacije in kastracije), ki jih bo za določen čas tekočega leta opravljala izbrana veterinarska
ambulanta kot najugodnejši ponudnik.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Grdina.

4114 Prometna in usmer. signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

S proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za vzdrževanje obstoječih semaforskih naprav,
obstoječe prometne signalizacije in opreme (prometni znaki, talne označbe ipd.), ki smo jih
dolžni redno vzdrževati, skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14
- odl. US) in Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v
povezavi s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), ki urejajo
področje rednega vzdrževanja občinskih cest. Prav tako se zagotavljajo sredstva za nabavo ter
postavitev oziroma označitev nove prometne signalizacije.
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Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko

4115 Parki in zelenice
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za urejanje ter vzdrževanje parkov in zelenic, sredstva
za investicijsko vzdrževanje – rekonstrukcije parkov ter sredstva za nabavo oz. zamenjavo
dotrajane parkovne opreme (koši, klopi,….). Dela se izvajajo na podlagi Odloka o organiziranju
JP »Komunala« Izola d.o.o., Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola ter Pogodbe o
izvajanju gospodarskih javnih služb.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4116 Otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V okviru postavke so predvidena sredstva za redno vzdrževanje in urejanje obstoječih otroških
igrišč ter redne preventivne preglede s strani pooblaščenih oseb. Dela se izvajajo na podlagi
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Izola in Pogodbe o izvajanju gospodarskih
javnih služb.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4117 Razobešanje zastav ob praznikih
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena razobešanju zastav ob praznikih ter zamenjavi dotrajanih oz.
poškodovanih zastav.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4118 Organizacija taksi službe
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z Odlokom o avto-taksi službi v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola 7/98) in
Pravilnikom o preizkusu poznavanja kraja in lokalnih posebnosti občine Izola (Uradne objave
občine Izola 26/98) se zagotavljajo sredstva za nakup gradiva za preizkus poznavanja kraja in
lokalnih posebnosti, ki ga izvaja Komisija za opravljanje preizkusa poznavanja kraja in lokalnih
posebnosti. Stroški gradiva se povrnejo iz stroškov preizkusa, ki ga morajo plačati kandidati pred
pristopom na preizkus. S postavko se zagotavljajo tudi stroški za delovanje komisije. V primeru,
da v letu ni kandidatov, stroškov na tej postavki ni.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.
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4119 Vzdrževanje meteorne kanalizacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov rednega vzdrževanja
meteorne kanalizacije, vključno s stroški čiščenja požiralnikov, zamenjavo dotrajanih pokrovov
na jaških ter manjših popravil in intervencij na sistemu meteorne odvodnje. Podlaga za izvajanje
proračunske postavke je Odlok o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Izola in Pogodba o izvajanju obveznih gospodarskih
javnih služb.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4121 Prometni podatki
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

S proračunsko postavko se zagotavlja sredstva za vzdrževanje aplikacije za vodenje atributnih in
grafičnih podatkov o občinskih cestah v programu PIS Cest in drugih obstoječih aplikacijah, ki
smo jih dolžni voditi skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št.
4/99, 10/99 in 8/03) in za katere imamo sklenjene pogodbe o vzdrževanju. Poleg tega, se s to
postavko zagotavljajo sredstva za kategorizacijo novih občinskih cest, ki so bile ali bodo
zgrajene in so namenjene javnemu prometu in jih je kot take potrebno skladno z zakonodajo s
področja cest kategorizirati kot javne občinske ceste in vpisati v banko cestnih podatkov, ki se
vodi znotraj aplikacije PIS Cest.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.

4122 Prometna oprema
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in Odlokom o
občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s Pravilnikom
o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), se v proračunski postavki
zagotovljena sredstva, skladno z ugotovljenimi potrebami, za postavitev novih varnostnih
(odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko

4123 Prometna oprema - vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US in 46/15) in
Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s
Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) zagotavljamo sredstva
za vzdrževanje obstoječih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.
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4124 Urejanje pokopališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav
na pokopališčih Korte in Izola, ki se izvajajo po programu upravljavca pokopališč.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4125 Društvo za dobrobit živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Del sredstev za zaščito živali je namenjenih tudi Društvu za dobrobit živali, ki v skladu s
pogodbo izvaja zaščito in oskrbo brezdomnih in prostoživečih živali na območju Občine Izola ter
izvaja preventivne aktivnosti in dogodke za zmanjševanje problematike na tem področju.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Grdina.

4126 Javne sanitarije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za kritje stroškov delovanja javnih
sanitarij na Gorkijevi ulici, kot so poraba električne energije, poraba vode, stroške rednega
čiščenja sanitarij, redne obhode in varovanje ter stroške rednega vzdrževanja.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4128 Vzdrževanje mestnih javnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju mestnih javnih površin, kot so ulice in pločniki. Podlaga za
izvajanje del je Odlok o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini Izola, Pogodba o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodba o
vzdrževanju občinskih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4129 Zimska služba in intervencije na cestah
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za izvajanje zimske službe in intervencije ob
neugodnih vremenskih razmerah, sneženju ali prometnih nesrečah, skladno z Odlokom o
organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini
Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju
občinskih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.
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4130 Dežurne ekipe za intervencije na cestah
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V proračunski postavki so zagotavljena sredstva za kritje dejanskih stroškov dežurnih ekip
izvajalca javne službe na domu v skladu z Odlokom o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o.,
Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih
gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4131 Pregledništvo in nadzor nad občinskimi cestami
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

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

4132 Javna razsvetljava - koncesija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja storitev vzdrževanja javne
razsvetljave, ki vključuje tudi dobavo električne energije za potrebe JR. Storitve bo izvajal izbran
koncesionar, skladno s koncesijsko pogodbo.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

4134 Čiščenje obale in priobalnega morja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva za čiščenje obale in priobalnega morja bi morala zagotavljati država kot upravljavec
morja. Postavko smo ohranili do sprejema dokončnega dogovora med Upravo RS za pomorstvo,
Direkcijo RS za vode in Občino Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

4135 Čiščenje javnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za čiščenje, urejanje in sprotno vzdrževanje javnih
površin. Dela se izvajajo na podlagi Odloka o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Izola ter Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb.
Predvidena sredstva na tej postavki naj bi zadostovala vsaj za vzdrževanje dosedanjega nivoja
urejenosti.
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Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

4136 Ekološki otoki
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ekoloških otokov in s tem centraliziranje zbiralnic
odpadkov v območju občine Izola. Podlaga za izvajanje je Odlok o organiziranju JP Komunala«
Izola d.o.o., Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Izola in pogodba o izvajanju
obveznih gospodarskih javnih služb za področje ravnanja z odpadki, ki jo izvaja JP Komunala
d.o.o. Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

4137 Javne sanitarije-obalna cesta
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za kritje stroškov delovanja javnih
sanitarij na Obalni cesti, kot je poraba vode, stroške rednega čiščenja sanitarij ter stroške
praznjenja rezervoarja za fekalije.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

4310 zavarovanje objektov in opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena zavarovanju objektov in nepremičnin v lasti občine, ki so v upravljanju
urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

7401 Ohranjanje in razvoj ribištva
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje
hrane iz morja v občini Izola, skladnega s pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (ES) št.
717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture ter na podlagi pridobljenega mnenja o
skladnosti sheme de minimis pomoči v sektorju ribištva in akvakulture za obdobje 2015-2020
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo v okviru razpoložljivih sredstev v letu
2019 izveden javni razpis po pravilu de minimis. Sredstva so namenjena ohranjanju, spodbujanju
in razvoju ribištva v občini Izola. Upravičencem se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih
sredstev kot pomoč pri nakupu ribiških pripomočkov in opreme ter za sofinanciranje stalnih
privezov za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo.
Obrazložitev pripravil/a: Jasna Tošić
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7603 Urejanje kmetijskih zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za poravnavo nadomestila po odločbi MF FURS za
kritje stroškov vzdrževalnih del na skupnih napravah na melioracijskih območjih: namakalni
sistem Pivol, hidromelioracija Rikorvo in melioracija doline Drnice.
Obrazložitev pripravil/a: Jasna Tošić

7605 Razvoj podeželja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na podlagi v letu 2019 sprejetega novega Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in
spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Izola, skladnega s pogoji, opredeljenimi v Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 ter v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 in na podlagi pridobljenega mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano oziroma Ministrstva za finance o skladnosti sheme pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2019-2020, bo v okviru razpoložljivih
sredstev v letu 2019 izveden javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev v obliki subvencij
po »skupinskih izjemah« v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014),
predvidoma za Ukrep: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Del sredstev je namenjen promociji vinarstva in oljkarstva naše destinacije in sicer za stroške
prijave vzorca v kataloge oz. svetovne vodnike za udeležence natečajev Županovo vino in
Županovo oljčno olje.
Obrazložitev pripravil/a: Jasna Tošić

7701 Prireditve
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki namenjamo izvedbi prireditev na področju občine Izola, ki jih skladno z
letno pogodbo izvaja javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola ter razni drugi
organizatorji prireditev s katerimi ima občina sklenjene sporazume ali pisma o nameri. V ta
sklop sodijo naslednje prireditve: Istrski maraton, Mednarodna kolesarska dirka za veliko
nagrado slovenske Istre in Obalni kolesarski istrski maraton. Sredstva na postavki prireditve so v
letošnjem letu načrtovana v višjem znesku, saj menimo, da je pestro prireditveno dogajanje tako
v mestu kot tudi na podeželju velikega pomena za razvoj turizma, Izoli pa želimo vrniti sloves
prireditvenega mesta, ki ga je nekoč že imela. V sklopu postavke se zagotavljajo še sredstva za
kritje materialnih stroškov izvedbe prireditev in sicer za porabo vode in električne energije na
prizorišču lonka, za postavitev začasnih gradbenih omaric za elektriko in za kritje raznih
manipulativnih stroškov
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik

7704 Turistično informacijski center - stroški delovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje Turistično informacijskega centra, ki je
skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda Zavod za turizem – Ente per il turismo Isola (UO Občine Izola, št. 8/00 in 5/03) in
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Pogodbe o dolgoročnem izvajanju nalog Turističnega informativnega centra in drugih
promocijskih akcij preneseno v izvajanje Turističnemu združenju Izola g.i.z. Turistično
informacijski center od lanskega leta deluje na novi lokaciji na Sončnem nabrežju 4, občasno pa
tudi na lokaciji Ljubljanska 17. Stroški za delovanje zajemajo plače treh zaposlenih, stroške
pisarniškega in čistilnega materiala, stroške čiščenja prostora, stroške študentskega dela, stroške
telefona, interneta in druge obratovalne stroške Turistično informativnega centra.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7705 Turistični projekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena postavitvi in elektrifikaciji novoletne razsvetljave, postavitvi
jelke v krožišče in dokupu oz. zamenjavi posameznih dotrajanih elementov novoletne
razsvetljave.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik

7709 Promocija Izole
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Celovita promocija destinacije Izola je skladno z dolgoročno pogodbo o izvajanju nalog
turističnega informativnega centra in drugih nalog pospeševanja turizma prenesena na
Turistično združenje Izola g.i.z. Skladno s predloženim planom izvedbe promocijskih aktivnosti
TZ Izola g.i.z. bomo sredstva na postavki v letošnjem letu namenili za udeležbo na sejmih in
borzah in predstavitvi skupne destinacije slovenska Istra, za digitalno promocijo, za razvoj in
trženje novih turističnih produktov, za ponatis katalogov, letakov in ostalih publikacij ter za
razne druge promocijske aktivnosti.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7711 Parenzana
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje treh vadbenih postaj, ki so bile
postavljene na trasi nekdanje ozkotirne železnice v okviru mednarodnega projekta z akronimom
"Parenzana magic".
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7719 Mala barka
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V okviru mednarodnega projekta z akronimom "Mala barka" je bil v Simonovem zalivu
vzpostavljen interpretacijski center v sklopu katerega je razstavljen restavriran čoln Biser.
Sredstva na postavki namenjamo za redno vzdrževanje travne ruše ter za kritje materialnih
stroškov na predmetni lokaciji (voda, elektrika).
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Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7720 Mala barka II
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Ohranitev pomorske dediščine Severnega Jadrana je nadgradnja in nadaljevanje projekta Mala
barka, s ciljem ohranjanja, zaščite, promoviranja ter z razvojem pomorske dediščine obmejnega
področja po načelih trajnostnega turizma. V letošnjem letu bomo v sklopu mednarodnega
projekta Mala barka 2 postavili nadstrešek nad ribiškim čolnom Biser, s katerim bomo čoln
zaščitili pred vremenskimi vplivi (predvsem soncem), izvedla se bo urbana ureditev
interpretacijskega centra s postavitvijo lesenih klopi, osenčil se bo prostor za sedenje ter
postavila manjša igrala za otroke. Sredstva na postavki bomo namenili še za obnovo tretje lesene
barke pasare, za nabavo opreme za izvedbo modelarskih delavnic v sklopu Akademije
pomorskih obrti in veščin ter za administrativno tehnično podporo pri izvedbi projekta. Projekt
predvideva 85% sofinanciranje s strani EU po programu Interreg SLO-HR 2014-2021, na
Občino Izola odpade 15% delež. Projekt se zaključi konec marca 2019.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7724 Strategija razvoja turizma
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V letu 2018 so bile izdelane strateške smernice razvoja destinacije Izola, sredstva na predmetni
postavki pa so zagotovljena v minimalni višini za pokritje materialnih stroškov ob pričetku
aktivnosti povezanih s pripravo strateškega dokumenta Strategija razvoja turizma v občini Izola
za obdobje 2020-2025.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7727 RiDiN - Ribe danes in nekoč- LAS Istre
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Dolgoročni namen investicije je povečati ribiško identiteto Občine Izola, povezati ribištvo in
turizem z izvedbo demonstracijskih oz. pilotnih aktivnosti promocije tradicionalnega ribištva ter
vzpostavitev podlag za nadgradnjo Hiše morja - Izolane v Center eksperimentov za ribištvo,
morje, okolje in biodiverziteto. Prav faza projekta zajema izdelavo dokumentacije za potrebe
načrtovanja centra v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št.: 60/06, 54/10 in 27/16) in
sicer: DIIP, pred-investicijsko zasnovo z analizo stroškov in koristi objekta ter Investicijski
program, študijo izvedbe nameravane investicije, Izdelava idejne zasnove (IDZ) z
aproksimativno projektantsko oceno. Minimalni stroški se zagotavljajo za tehnično pomoč pri
pripravi dokumentacije za prijavo projekta na ustrezen razpis.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7728 Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta Uživajmo podeželje 2, ki je bil uspešno
prijavljen na javni poziv LAS Istre. Projekt predvideva vzdrževanje poti "Po poteh vodnih virov"
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s postavitvijo ustrezne signalizacije za označitev poti ter postavitev informativne table v Kortah.
V sklopu projekta se bodo ustrezno uredila in opremila tri kolesarska postajališča (klop, miza,
koš za smeti), prav tako se bodo postavile tri informativne (sistemske) table na Maliji, na Šaredu
in v Medoših. Projekt predvideva sofinanciranje iz sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja) v višini 85%.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7730 Kaštelir, Interreg SI-HR
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Projekt Kaštelir, program Interreg SI-HR se je pričel izvajati s 1.10.2018. Sredstva na postavki
so namenjena za izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter
obstoječe kažete, izdelavo, dobavo in montažo lesenih podestov, izdelavo, dobavo in postavitev
usmerjevalne turistične signalizacije, nabavo orodij za opazovanje in igranje (kukalo,
arheopeskovnik) ter nabavo elementov urbane opreme (koši za smeti, stojalo za kolesa).
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7732 Kolesarske poti Interbike II ITA-SLO
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Regionalni razvojni center Koper je vodilni partner projekta Interbike II, program sodelovanja
Italija - Slovenija. Občina Izola bo kot pridruženi partner v projektu pridobila kolesarsko
signalizacijo na podeželju ter deloma po mestu (predvsem se bo ustrezno označila smer za D8 Parenzana) in sicer se bodo v okviru projekta postavile usmerjevalne kolesarske oznake (skupno
prek 70) ter tri informativne table na naslednjih lokacijah: Prešernova cesta, na obalni cesti in na
lokaciji "Pit stop" na Parenzani. Usmerjevalno signalizacijo in informativne table table bo
dobavil in postavil vodilni partner RRC Koper, na postavki pa se zagotavljajo sredstva za kritje
deleža sofinanciranja izdelave in za oblikovanje vsebine za informativne table.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7733 SEADRION
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka zagotavlja sredstva za projekt SEADRION – »Fostering diffusion of heating and
cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian region«. Občina Izola je
pridruženi partner v projektu, kjer sodelujejo še Univerza v Zagrebu, Goriška lokalna energetska
agencija, Cortea iz Trsta, inštitut CERTH iz Grčije, Agencija za naravne vire iz Albanije in
Razvojna agencija DURA iz Dubrovnika. Projekt traja 24 mesecev (1.2.2018 - 31.1.2020). V
okviru projekta se pričakuje izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo toplotne črpalke v
objektu Občinske uprave na Sončnem nabrežju 8, Izola. Projekt je sofinanciran iz programa
»Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014–2020«.
Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin.
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7800 Izolana Hiša morja
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za redno obratovanje Hiše morja Izolana, nekdanjega
Muzeja Parenzana, ki je od leta 2017 v upravljanju Turističnega združenja Izola g.i.z.
Prenovljeni prostori nekdanjega muzeja in novo urejena zbirka Hiša morja Izolana poleg TIC-a
predstavlja še eno točko informiranja obiskovalcev, predvsem z vidika spoznavanja kulturne
dediščine. Sredstva na postavki namenjamo kritju materialnih stroškov s katerimi zagotavljamo
redno odprtje Hiše morja Izolane in sicer za stroške porabe vode, elektrike in za stroške
študentskega dela.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik

7801 Razvojni projekti - RRA
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na predmetni postavki se skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju:
RRA). Občina Izola je za naloge RRA, ki deluje na območju obalno kraške regije pooblastila
Regionalni razvojni center v Kopru. V letu 2019 bomo sredstva namenili za sofinanciranje
delovanja LAS Istre, sofinanciranje enotne regijske štipendijske sheme, za vodenje projektov in
za sofinanciranje delovanja RRC Koper.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7804 Strokovne podlage za investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena stroškom izdelave idejnih zasnov, strokovnih podlag, dokumentov
identifikacije investicijskih projektov ter drugih dokumentov v pripravah na investicije ter
prijavam na državne razpise.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

7805 Kažete - Revitas II
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Ssredstva na postavki namenjamo za manjša investicijsko vzdrževalna dela na kamniti poljski
hišici "kažeti", ki je bila zgrajena v okviru mednarodnega projekta Revitas II.
Obrazložitev pripravil/a: Irena Zavrtanik.

7807 Urejanje toponomastike
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju projekta na predlog ISNS Izola za valorizacijo in
promocijo zgodovinske toponomastike v Izoli.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela
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8007 Mestna čistilna naprava
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja na CČN.
Namenski prihodki za investicijsko vzdrževanje so prihodki iz najema komunalne infrastrukture.
Del sredstev iz postavke je namenjen za druge operativne odhodke.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

8008 Inv. vzdr. občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je namenjena večjim
investicijskim vzdrževalnim delom na obstoječih občinskih cestah, skladno s Programom
investicijskega vzdrževanja občinskih cest, tako v mestu kot tudi na podeželju. V postavko
sodijo: preplastitve daljših odsekov cest, saniranje večjih udarnih jam, ter večje nepredvidene
intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih prometnih površin. Postavka je namenjena
tudi programu investicijskega vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti skladno z
Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in Odlokom o občinskih
cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) v povezavi s Pravilnikom o rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016).
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8011 Pristaniška infrastruktura
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Predvidena so sredstva za pripravo dokumentacije ter izvedbo investicijskega vzdrževanja
pristaniške infrastrukture skladno s potrjenim programom porabe sredstev iz naslova najemnine,
stroškov interventnega investicijskega vzdrževanja (popravilo skalometov) ter stroškov rednega
vzdrževanja plovnih poti.
Obrazložitev pripravil/a: Tomaž Umek.

8012 Komunalne deponije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka »Komunalna deponija« je namenjena pokrivanju investicijskega
vzdrževanja zbirnega centra in stroškov za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8013 Umirjanje prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US in 46/15) in
Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) ter Odlokom o
ureditvi cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009) s
proračunsko postavko zagotavljamo sredstva za nakup ali ureditev novih ukrepov za umirjanje
80

prometa ter za povečanje prometne varnosti na občinskih cestah ter s tem povečanje prometne
varnosti na občinskih cestah.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.

8014 Avtobusna postajališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka avtobusna postajališča zagotavlja sredstva za izvajanje rednih
vzdrževalnih del in sredstva za investicijsko vzdrževanje oz. obnovo postajališč. Podlaga za
izvajanje proračunske postavke je Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodba
o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodba o vzdrževanju občinskih cest, katere
dejavnost izvaja JP »Komunala« Izola d.o.o.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8015 Gradnja občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zajema novogradnjo cestnih površin v okviru komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč, v katere spada: opremljanje območja OPPN CMI - Vzhod - I. faza, gradnja
ceste F1 v območju OPPN Šared ter pričetek gradnje krožišča v območju LN Cesta "A" na
križišču Prešernove , Leninove in ceste "A". Na proračunski postavki so planirana sredstva za
plačilo končnih situacij izvedenih investicij rekonstrukcije Prešernove ceste pri izvedbi peš poti
in kolesarske steze, izvedbe dostopne ceste "Metlika" v območju ZN KHM in opremljanja Ln E.
Vatovec.
Predvideni so stroški za spremembe projektne dokumentacije Južno cesto od Kajuhove ulice do
priključka Izola; izdelave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo v območju
OPPN Šared - II. faza ; izdelave projektne dokumentacije za gradnje cestnih površin in ostale
infrastrukture v območju prostorskega akta ZN Kajuhova ulica –hudournik Morer za katerega je
bila v letu 2017 izvedena sprememba prostorskega akta.
Postavka zajema tudi stroške povezane s predhodno izdelavo investicijske in druge potrebne
dokumentacije ter izvajanje inženiringa za vso predvideno komunalno opremo.
.
Pravne podlage opremljanje so odloki o programih opremljanja, kateri so bili sprejeti na podlagi
posameznih prostorskih aktov za posamezno območje, ki predvidevajo ureditve navedene
infrastrukture, in sicer Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12, 4/14), Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišča za območje Zazidalnega načrta za območje Kajuhova –
Hudournik Morer (Ur. objave OI, štev. 20/08), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN CMI-vzhod« (Ur. objave OI,
štev. 17/12), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared (Ur. objave OI, štev. 13/2015), Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ZN Livade Zahod TSC 4/3 – del (Ur.
objave OI, štev. 11/05).
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Obrazložitev pripravil/a: Boris Stupar

8016 Parkirišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka parkirišča zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na
javnih parkiriščih po letnem investicijskem programu.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8017 Gradnja kanalizacijskih sistemov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v posameznih ureditvenih območjih
zaradi komunalnega opremljanja parcel v območjih nove in obstoječe pozidave ter stroške
novogradnje meteorne kanalizacije ob gradnji prometnih površin. Namenski prihodki za
novogradnje kanalizacijskih sistemov so prihodki iz naslova komunalnega prispevka.
Proračunska postavka za leto 2019 zajema predvidene gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v
območjih, ki so predvideni z NRP. Investicije v izgradnjo kanalizacijskih sistemov so predvidene
pri gradnji oz opremljanju območja OPPN Šared in sicer za izgradnjo fekalnega kolektorja
Jagodje - Šared in gradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije pri gradnji dostopne ceste F1; za
izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v prvi fazi komunalnega opremljanja območja OPPN
CMI-Vzhod in gradnje meteorne kanalizacije ob gradnji krožišča na Prešernovi cesti v območju
lokacijskega načrta za cesto "A".
Pravne podlage za relevantna območja predvidenih gradenj: Odlok o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12,
4/14), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišča za območje Zazidalnega načrta za
območje Kajuhova – Hudournik Morer (Ur. objave OI, štev. 20/08), Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN
CMI-vzhod« (Ur. objave OI, štev. 17/12), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Šared (Ur. objave OI, štev.
13/2015).
Obrazložitev pripravil/a: Boris Stupar

8018 Gradnja vodovodnih sistemov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V okviru te proračunske postavke so v proračunskem letu namenjena sredstva za pripravo in
izvedbo investicij v gradnjo vodovodnega omrežja na območju OPPN CMI - Vzhod pri izvedbi
I. faze opremljanja območja, gradnjo vodovoda v OPPN Šared pri izgradnji dostopne ceste "F1"
in pri gradnji krožišča na Prešernovi cesti v območju LN Cesta "A". Znotraj postavke so
predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnih sistemov po
programu upravljavca.
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Pravne podlage za relevantna območja predvidenih gradenj: Odlok o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola (Ur. objave OI, št. 5/09, 24/11, 17/12,
4/14), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje »OPPN CMI-vzhod« (Ur. objave OI, štev. 17/12), Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje
Šared (Ur. objave OI, štev. 13/2015), Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na
območju ZN Livade Zahod TSC 4/3 – del (Ur. objave OI, štev. 11/05).
Obrazložitev pripravil/a: Boris Stupar.

8019 Gradnja javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na proračunski postavki »Gradnja javne razsvetljave« so sredstva namenjena za gradnjo javne
razsvetljave na projektih novogradenj cestnih površin v sklopu opremljanja stavbnih zemljišč ali
novogradenj prometnih povezav.
V proračunskem letu je izvedba javne razsvetljave predvidena na vseh novo predvidenih cestah
in sicer ob opremljanju območja OPPN CMI - Vzhod, pri gradnji ceste "F1" v območju OPPN
Šared in ob gradnji krožišča na Prešrnovi cesti v območju Lokacijskega načrta za cesto "A".
Pravne podlage za gradnjo so obstoječi izvedbeni prostorski akti in na njihovi podlagi sprejeti
Odloki o programih opremljanja za posamezno območje kot sledi iz obrazložitve novogradenj
cestne infrastrukture.
Obrazložitev pripravil/a: Boris Stupar.

8025 Mestni potniški promet
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za morebiten začetek uvedbe mestnega
potniškega prometa v Izoli, skladno s predvidenimi ukrepi Celostne prometne strategije.V prvi
fazi bo potrebno pridobiti prometno študijo, ki bi pokazala, kateri JPP v Izoli bi bilo smiselno
vpeljati.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.

8029 SPVCP - Promocija in osveščanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

S postavko se zagotavlja sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
in za izvajanje programa dela Sveta v skladu z Odlokom o ustanovitvi sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (Ur. objave Občine Izola, št. 22/1998), s statutom Občine Izola (El.
ur. objave Občine Izola, št. 5/18 - uradno prečiščeno besedilo) in s Poslovnikom Občinskega
sveta Občine Izola (El. ur. objave Občine Izola, št. 15/18 - uradno prečiščeno besedilo).
Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin.
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8030 Celostna prometna strategija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Celostna prometna strategija, sprejeta na nadaljevanju 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Izola, 11. 5. 2017, v akcijskem načrtu predvideva izvajanje različnih ukrepov trajnostne
mobilnosti. Postavka zagotavlja sredstva za izvedbo ukrepov, ki so s tem načrtom predvideni za
izvedbo v letu 2019. Izvedeno bo vrednotenje Strategije v skladu s smernicami za pripravo
Celostne prometne strategije. Izvedeno bo štetje pešcev in kolesarjev ter ankete za ugotavljanje
potovalnih navad ter stanja in potreb prebivalcev na področju kolesarjenja in pešačenja.
Navedeni ukrepi se v Strategiji vodijo pod oznakami Hoja 2a, Kolo 2a, in Celostno načrtovanje
5a.
Obrazložitev pripravil/a: Špela Guštin.

8031 Stroški delovanja komisije za urejanje prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Skladno s sklepom župana št. 371-588/2014 z dne 27.11.2014 je bila za pripravo izhodišč za
izdelavo Celostne prometne strategije imenovana posebna delovna skupina za strategijo ureditve
prometa v Občini Izola. V delovni skupini sodelujejo tudi zunanji člani, ki so za svoje strokovno
delo upravičeni do nagrade. S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za stroške nagrad
zunanjim članom delovne skupine.
Obrazložitev pripravil/a: Aleš Pesko.

8032 Gradnja občinskih cest - zemljišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 34/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) določa, da je
gradnja in vzdrževanje javnih cest v javnem interesu. Prav tako je z zakonom določeno, da se
zaradi gradnje javne ceste lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni. Na postavki
so predvidena sredstva za nakup zemljišč za gradnjo s prostorskimi akti predvidenih cest na
območju ZN KHM ter nakup zemljišč na obstoječih kategoriziranih občinskih cestah.
Podlaga za nakup zemljišč je Zakon o cestah, Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora in posamezni prostorski akti, ki
določajo koridorje grajene javne infrastrukture.
Poleg že omenjenih sredstev so na postavki predvidena sredstva tako za tekoče odhodke, kot so
parcelacije, cenitve, notarske in druge storitve, ki so nujno potrebne za ureditev premoženjskega
stanja bodisi že zaključenih investicij, bodisi predvidene izvedbe le-teh kakor tudi sredstva
zaradi morebitnih pogodb o ustanovitvi služnosti. Kot investitorji in upravljavci določene
komunalne infrastrukture smo dolžni skladno z Zakonom o cestah, in Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, poskrbeti za urejen pravni status
nepremičnin.
Obrazložitev pripravil/a: Tamara Grbavac
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8033 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov prenove kanalizacijskih sistemov,
stroškov intervencij v posameznih območjih ter stroškov sanacije kanalov, v katere vdira morska
voda. Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje dotrajanih kanalov kanalizacijskega
sistema. Namenski prihodki za rekonstrukcije obstoječih sistemov so prihodki iz najema
komunalne infrastrukture. Proračunska postavka zajema tudi stroške gradnje fekalne in meteorne
kanalizacije v območjih gradnje primarne fekalne kanalizacije na območjih, kjer se bodo gradile
ali rekonstruirale ceste. Dela se izvajajo na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda v Občini Izola. Proračunska postavka zajema tudi stroške projektov, izgradnje
in inženiringa pri izgradnji kanalizacijskega sistema.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8034 Zapiranje odlagališča v Izoli
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka »Zapiranje odlagališča v Izoli« je namenjena pokrivanju stroškov za
zapiranje deponije, skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, iz katerega izhaja, da morajo biti
zapiralna dela zaključena najkasneje do 30.10.2019.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.

8035 Kolesarske steze
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zajema novogradnje kolesarskih stez v okviru gradnje cest pri izvedbi
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Ureditve kolesarskih stez se v letu 2019 ne bodo
izvajale. Izvedba kolesarskih je planirana v letih 2020 in 2021.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela

8037 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijskim vzdrževalnim delom, ki ne sodijo v redno
vzdrževanje javne razsvetljave. Predvidene so ureditvena dela javne razsvetljave v sklopu
ureditve posameznih odsekov cest.
Obrazložitev pripravil/a: Boštjan Gorela.
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4600 OBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
9004 Občinski inšpektorat
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje Občinskega inšpektorata in redarstva kot
službe, ki je določena v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 40/14). Na podlagi Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici
občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07 in 64/10) ter na podlagi Pravilnika o opremi in
načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07) je potrebno zagotoviti
sredstva za uniformiranje in nemoteno delovanje Občinskega redarstva. V toku leta 2019 je
potrebno nabaviti dodatne uniforme za občinske redarje ter nabaviti manjkajoče obrabljene dele
uniforme. Na postavki so tudi predvidena sredstva za vzdrževanje opozorilnih tabel hitrosti
vožnje, nabavo in popravilo ključavnic za fizične zapore, ki omejujejo prehod vozilom v peš
cone, druge operativne odhodke, morebitni stroški FURS-a, nagrade zagovornikom ter stroške
postopka.
Obrazložitev pripravil/a: Igor Skok

9006 Medobčinski inšpektorat
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za začetne ustanovitvene stroške organa Skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Pravno podlago za ustanovitev organa skupne
medobčinske uprave predstavljajo: Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in
9/17).
Obrazložitev pripravil/a: Črtomir Krnel

9007 Čiščenje odlagališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za sanacijo divjih odlagališč za katere ni možno ugotoviti
povzročitelja in se nahajajo na javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Izola ter ostalih
zemljiščih v skladu z Odlokom o zunanjem videzu in urejenosti mesta, naselij in podeželja v
Občini Izola in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola. Višina predlaganih
sredstev na proračunski postavki je predvidena glede na predpostavki iz pred prejšnjih let
ugotovljenih novih divjih odlagališč.
Obrazložitev pripravil/a: Igor Skok
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9009 Radarji
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za opremo, ki se uporablja za nadzor prometa na
podlagi 15. člena Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US). Občinski redarji izvajajo
nadzor prometa - najvišje dovoljene hitrosti skladno s 46. in 47. členom istega zakona izključno s
samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno
dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika. Dosedanje meritve hitrosti so
pokazale, da se hitrost vozil od pričetka merjenja do danes niža. Zato menimo, da je zaradi
varnosti v cestnem prometu primerno nadaljevati z merjenjem hitrosti s stacionarnim merilnikom
hitrosti na več lokacijah.
Obrazložitev pripravil/a: Igor Skok

4700 URAD ZA PROSTOR IN
NEPREMIČNINE
3102 Strokovne podlage in prostorski akt
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Predvidena je priprava prostorskih aktov in strokovne podlage za slednje.
S sklepi je odprtih 7 prostorskih izvedbenih aktov, OPPN-jev (od tega sta 2 že aktivna).
Obrazložitev pripravil/a:Tjaša Škrbina

3104 Svetovalne storitve za urejanje prostora
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Svetovalne storitve za urejanje prostora zajemajo dve vrsti nalog.
Za prvo nalogo, to je izvedba štirih študijskih delavnic v študijskem letu 2018-2019, ima občina
sklenjeno pogodbeno sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo, UL.
Poleg tega se na področju dela strokovnih služb za prostor kažejo potrebe po tolmačenju in
izvajanju določenih nalog, ki jih predvideva nova prostorska zakonodaja, med njimi tudi
lokacijske preveritve.
Obrazložitev pripravil/a: Tjaša Škrbina

3105 Občinski prostorski načrt
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Občinski prostorski načrt občine Izola (OPN) je v fazi dopolnjenega osnutka. V postopku
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje bo potrebno Okoljsko poročilo (OP) in posledično
tudi OPN dopolniti in uskladiti ter izdelati dodatne strokovne podlage (pedološka študija,
strokovne podlage za obravnavo pobud podanih izven območja stavbnih zemljišč, izdelava
strokovnih stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve OPN,...).
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Obrazložitev pripravil/a:Marko Starman

3106 Urbana ureditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V okviru projekta Urbane ureditve je predvidena izdelava projektne dokumentacije za potrebe
postavitve preostalih, začasno deponiranih elementov urbane opreme, sama postavitev slednjih
ter ozelenitev novo postavljenih elementov (zasaditev korit).
Obrazložitev pripravil/a:Tjaša Škrbina

4201 Tekoče vzdrževanje stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Tekoče vzdrževanje stanovanj obsega tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, ki ga izvaja
upravljavec občinskih stanovanj Javno podjetje Komunala Izola d.o.o..
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4202 Upravljanje stanovanjskega sklada
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stanovanja so bila s Pogodbo o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola z dne 9.11.2017
predana v upravljanje Javnemu podjetju Komunali Izola d.o.o.. Na postavki so predvidena
sredstva za strošek storitev upravljanja in strošek fiksnih in variabilnih stroškov povezanih s
stanovanji (obratovalni stroški, stroški upravniških storitev, stroški zavarovalnih premij,
oglaševalski stroški, sodni in odvetniški stroški, stroški izvedencev in notarjev, neizterjivi
dolgovi najemnikov).
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4207 Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanjski fond, ki jih izvaja
upravljavec Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. V letu 2019 je predvideva izvedba zgolj nujnih
investicij v stanovanjski fond. Na predmetni postavki so predvidena še sredstva za načrte in
drugo projektno dokumentacijo ter za nadzor nad investicijami.
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4208 Interventno vzdrževanje stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so predvidena sredstva za interventna vzdrževalna dela.
Predvidena so sredstva za interventna dela, ki jih je potrebno izvesti na podlagi odločb inšpekcij
oz. s katerimi se ne sme odlašati, da se prepreči nastajanje večje škode.
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Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4210 Vračila lastnih udeležb najemnikom
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka ima planirana sredstva, ki jih občina plačuje fizičnim osebam, in sicer obresti na
sredstva lastne udeležbe za neprofitna stanovanja, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, in 47/14).
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov obsega tekoče vzdrževanje, ki jih izvaja upravljavec
občinskih poslovnih prostorov Javno podjetje Komunala Izola d.o.o..
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4302 Upravljanje poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Poslovni prostori so bili s Pogodbo o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne
9.11.2017 predani v upravljanje Javnemu podjetju Komunali Izola d.o.o.. Na postavki so
predvidena sredstva za strošek storitev upravljanja in strošek fiksnih in variabilnih stroškov
povezanih s stanovanji (obratovalni stroški, stroški upravniških storitev, stroški zavarovalnih
premij, oglaševalski stroški, sodni in odvetniški stroški, stroški izvedencev in notarjev,
neizterjivi dolgovi najemnikov).
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4305 Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vse investicije v poslovne prostore, ki jih
izvaja upravljavec Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. V letu 2019 je predvideva izvedba zgolj
nujnih investicij. Na predmetni postavki so predvidena še sredstva za načrte in drugo projektno
dokumentacijo ter za nadzor nad investicijami.
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

4306 Vračilo vloženih sredstev najem.
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Postavka ima planirana sredstva, ki jih občina plačuje fizičnim osebam, kot vračilo lastne
udeležbe za neprofitna stanovanja, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, in 47/14).
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Obrazložitev pripravil/a:Žanin Gruden

4307 Začasna prodajna mesta
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju začasnih prodajnih mest.
Obrazložitev pripravil/a:Žanin Gruden

4311 Interventno vzdrževanje poslovnih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za interventna vzdrževalna dela. Predvidena so sredstva
za interventna dela, ki jih je potrebno izvesti na podlagi odločb inšpekcij oz. s katerimi se ne sme
odlašati, da se prepreči nastajanje večje škode.
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

7501 Razpolaganje s premoženjem
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V letu 2019 je predvidena prodaja stvarnega premoženja Občine, za izvedbo vseh predvidenih
postopkov in realizacijo letnega načrta razpolaganja in pridobivanja, je potrebno zagotoviti
finančna sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve, kot tudi stroške za notarje,
izvedence ipd... Na postavki so predvidena tudi sredstva za odškodnine, ki izhajajo iz
nepremičnega premoženja in sicer bodisi na podlagi sodbe/sklepov sodišča, bodisi na podlagi
pogodbenih dogovorov med strankami.
V letu 2019 se načrtuje nakup zemljišča v vrednosti 500.000 EUR, ki bi bil realiziran v obliki
menjave zemljišč in sicer del zemljišča med stadionom in pokopališčem bi zamenjali za
zemljišče v Industrijski coni.
Obrazložitev pripravil/a:Marko Starman

7502 Energetske izkaznice
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izdelavo energetskih izkaznic, ki so po zakonu obvezne za
vse objekte, ki se dajejo v najem ali prodajo.
Obrazložitev pripravil/a:Marko Starman

7503 Vpisi v kataster stavb
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi geodetskih in drugih postopkov za parcelacije in vpis
stavb v kataster stavb in kot osnove za vpis v zemljiško knjigo.
Obrazložitev pripravil/a:Marko Starman
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8005 Strokovne podlage za investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V postavki so zajeta sredstva za financiranje izdelave študij in drugih strokovnih podlag, ki bodo
predstavljale temeljno podlago za sprejemanje odločitev o investicijskih projektih na področju
upravljanja z občinskim premoženjem.
Obrazložitev pripravil/a:Marko Starman

8028 Nakup zemljišč za obstoječe ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena plačilom odškodnin za zemljišča, katerih prenos
lastništva ni bil izveden s prodajnimi pogodbami, stranke pa so upravičene do odškodnine. Gre
za zemljišča preko katerih že poteka cestna infrastruktura (kategorizirane občinske ceste in javne
poti).
Obrazložitev pripravil/a: Žanin Gruden

5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO
0101 Stroški delovanja KS S. mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

KS Staro mesto bo organizirala seje Sveta KS in Zbore krajanov, ter Interesne zbore krajanov po
potrebi. Tudi v letošnjem letu predvidevamo težave glede ekoloških otokov, zato se bo potrebno
večkrat sestati s krajani.
Predvidene stroške za pisarniški material, reprezentanco in sredstva za sejnine bomo racionalno
trošili.
Obrazložitev pripravil/a:Mirjam Petrak Mlekuž

0102 Stroški plač. prometa KS S. mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki plačilnega promet ne predvidevamo kakšnega porasta stroškov.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM
0201 Stroški delovanja KS Haliaetum
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

KS Haliaetum bo organizirala seje Sveta KS in Zbore krajanov, ter Interesne zbore krajanov po
potrebi. Tudi v letošnjem letu predvidevamo težave glede ekoloških otokov, zato se bo potrebno
večkrat sestati s krajani.
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Predvidene stroške za pisarniški material, reprezentanco in sredstva za sejnine bomo racionalno
trošili.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

0202 Stroški plač. prometa KS Haliaetum
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Predvidene stroške plačilnega prometa zagotovo ne bomo presegli.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE
0301 Stroški delovanja KS Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Pri delovanju KS Livade predvidevamo sklic sej Sveta KS, Zbore krajanov in Interesne zbore
krajanov po potrebi. V KS je precej vlog krajanov glede ureditve okolice na področju
hortikulturne ureditve ter racionalne umestitve ekoloških otokov. Potrebno bo sodelovanje s
strokovnimi službami Občine Izola glede prometnih ureditev ter sodelovanje pri sprejemanju
prostorskih aktov.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

0302 Vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Glede ureditve cest, se bo KS angažirala pri naročanju gramoza-tampona, ostale ureditve cest
bodo prevzele strokovne službe Občine Izola.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

0304 Oprema za delovanje KS Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Rezervirana sredstva na postavki so namenjena za nepredvidene situacije, poškodba aparatur ali
opreme.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž

0305 Stroški plač. prometa KS Livade
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški plačilnega prometa ostajajo v okvirju porabe prejšnjih let.
Obrazložitev pripravil/a: Mirjam Mlekuž
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE
0401 Stroški delovanja KS Korte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

V letu 2019 so sredstva planirana za nakup pisarniškega materiala (papir, kartuše, kemični
svinčniki, kuverte...), za plačilo pisarniških storitev, odvoz smeti,... in za plačilo sejnin članom
Sveta KS.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0402 Zadružni dom Korte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so v letu 2019 planirana za tekoče vzdrževanje objekta, za zavarovalne premije objekta,
plačilo stroškov vode in komunalnih storitev, za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, za
plačilo po podjemnih pogodbah, za tekoče vzdrževanje in za druge operativne odhodke ter
izdatke.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0404 Vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva v letu 2019 so planirana za dobavo in vgradnjo tampona, sanacijo udarnih jam,
makadamskih cest na območju KS.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0406 Ureditev vodnih virov
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so na kontu planirana za tekoče vzdrževanje in manjša popravila na vodnih virih in
košnjo le-teh.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0409 Zadružni dom Cetore
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva v letu 2019 so planirana za tekoče vzdrževanje.
Obrazložitev pripravil/a:Anja Trbižan

0412 Oprema za delovanje KS Korte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva v letu 2019 so planirana za nakup opreme za delovanje KS Korte.
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Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0413 Stroški plač. prometa KS Korte
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Stroški plačilnega prometa ostajajo v okviru porabe prejšnjih let.
Obrazložitev pripravil/a:Anja Trbižan

0415 Poslovni prostor Malija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za plačilo tekočega vzdrževanja objekta kot so: popravila vrat in oken,
manjša popravila fasade, pleskanje itd.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0416 Zadružni dom Malija
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje Zadružnega doma.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

5521 Športno igrišče Šared
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževanja, izgradnjo sanitarij in napeljavo vode.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE
DOBRAVA
0501 Stroški delovanja KS Jagodje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so planirana za delovanje Sveta Krajevne skupnosti, organiziranje zborov krajanov in
drugih sestankov (brezplačni zdravniški pregledi za krajane,...).
Sredstva so planirana tudi za pisarniški material in storitve, za časopise, revije, knjige in
strokovno literaturo, za izdatke za reprezentanco, za električno energijo, za telekomunikacijske
storitve, za poštnino in kurirske storitve ter za druge operativne odhodke in za sejnine članom
sveta.
Obrazložitev pripravil/a:Anja Trbižan
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0502 Stroški objekta Jagodje 24A
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so planirana za stroške zavarovanja zgradbe in prostora, druge operativne odhodke, za
investicijsko vzdrževanje in obnove objekta.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0503 Vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za plačilo tamponiranja in urejanja krajevnih cest.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0504 Balinišče KS Jagodje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena za odkup parcel okoli balinišča.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0510 Stroški plač. prometa KS Jagodje
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS, za
stroške vodenje podračuna.
Obrazložitev pripravil/a: Anja Trbižan

0511 Praznik KS Jagodje - Dobrava
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Sredstva so namenjena organiziranju krajevnega praznika v začetku septembra.
Obrazložitev pripravil/a:Anja Trbižan
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C. RAČUN FINANCIRANJA
4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE
ZADEVE
6302 Odplačila glavnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnim dolgom.
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna v skladu
z Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin, in sicer sem spadajo: odplačila glavnic
za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala.
Obrazložitev pripravil/a:Dragica Vrkič Kozlan.

6303 Odplačila glavnic - stanovanja in poslovni prostori
Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke

Na postavki so planirana sredstva za poplačilo anuitet dolgoročnih kreditov, namenjenih
izključno stanovanjski gradnji in gradnji oziroma obnovi poslovnih prostorov.
Obrazložitev pripravil/a:Dragica Vrkič Kozlan

96

I I I . N A Č RT R A Z V O J N I H
PROGRAMOV

97

III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2100 ZAŠČITA IN REŠEVANJE-NRP
OB040-15-0001 Zunanje garaže PGD Korte
Stanje projekta

OB040-15-0001 Zunanje garaže PGD Korte
Sredstva so namenjena za izgradnjo garaž PGD Korte, nadzor in plačilo komunalnega prispevka.
Pripravil: Denis Udovič

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

OB040-16-007 Prog. opremljanja za spl. potrebe ZIR 2017-2020
Sredstva so namenjena opremljanju posameznih enot , ki delujejo v okviru civilne zaščite z
manjkajočo opremo in zamenjavo dotrajane opreme.
Pripravil: Denis Udovič

OB040-16-0074 PGD Izola - Unimog
Stanje projekta

OB040-16-0074 Prog. opr. jav. gasilske službe-prostovoljnih enot – PGD Izola (Vozilo
Unimog)
Sredstva so namenjena za investicije, vključno z odplačilom finančnega leasinga vozila za
gašenje in reševanje prioritetno v ozkem mestnem jedru ter za večje požare v naravi, ki ga
uporablja PGD Izola.
Pripravil: Denis Udovič

OB040-16-0075 PGD Izola - Kombi GVM1
Stanje projekta

OB040-16-0075 Prog. Opr. Javne gasilske službe prostovoljnih enot – PGD Izola (nakup vozila
kombi GV -1)
Sredstva so namenjena za investicije, vključno z odplačilom finančnega leasinga vozila za
prevoz moštva in prenosnih črpalk, predvsem ob poplavah, ki ga uporablja PGD Izola.
Pripravil: Denis Udovič

OB040-16-0084 JZGB Koper - Kombinirano vozilo
Stanje projekta

OB040-16-0084 Prog. Opremljanje JZGB Koper (nakup kombiniranega vozila)
S sredstvi se pokriva finančni leasing Gasilske brigade Koper za dobo odplačila, skladno s
finančnim planom in DIIP-om.
Pripravil: Denis Udovič
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OB040-17-0004 Vozila za gašenje v naravnem okolju (2x)
Stanje projekta

OB040-17-0004 Prog. Opremljanje JZGB Koper (gašenje v naravnem okolju 2×)
S sredstvi se pokriva finančni leasing Gasilske brigade Koper za dobo odplačila, skladno s
finančnim planom in DIIP-om.
Pripravil: Denis Udovič

OB040-17-0011 JZGB Koper - Tehnično vozilo
Stanje projekta

OB040-17-0011 Prog. Opremljanje JZGB Koper (nakup tehničnega vozila)
S sredstvi se pokriva finančni leasing Gasilske brigade Koper za dobo odplačila, skladno s
finančnim planom in DIIP-om.
Pripravil: Denis Udovič

OB040-18-0017 Program inv. vzd. Gasilskega doma PGD Izola - 20192022
Stanje projekta

OB040-18-0017 Program inv. vzd. Gasilskega doma PGD Izola - 2019-2022
Sredstva so namenjena vzdrževanju gasilskega doma Izola v letu 2019 (zamenjava strešne
kritine).
Pripravil: Denis Udovič

OB040-18-0018 Program inv. vzd. Gasilskega doma PGD Korte 20192022
Stanje projekta

OB040-18-0018 Program inv. vzd. Gasilskega doma PGD Korte 2019-2022
Sredstva so namenjena vzdrževanju gasilskega doma Korte v letu 2019. (nujna vzdrževalna
dela).
Pripravil: Denis Udovič

4100 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE
ZADEVE - NRP
OB040-11-0028 Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1
Stanje projekta

Občinska palača, na naslovu Verdijeva 1, je spomenik izrednega pomena za Izolo. Tako objekt
sam kot tudi celotno območje se varuje z varstvenim režimom I. kategorije. Staro mestno jedro
je z odlokom razglašeno za urbanistični spomenik. Zaradi svoje pomembnosti je objekt občinske
palače zaščiten spomenik lokalnega pomena. Občina Izola želi objekt obnoviti na način, da bo
primeren za organizacijo raznovrstnih dogodkov visokega nivoja in tako dopolniti možnosti
izvajanja kakovostnega programa za lokalno skupnost in druge zainteresirane obiskovalce glede
na trenutne, sicer pomanjkljive, razpoložljive kapacitete. V objektu so bile že prireditve
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svetovnega pomena (Orange vine Festival:
http://www.orangewinefestival.eu/index.php/en/izola-2016). S pričetkom oz. nadaljevanjem
sanacije bo objekt nudil možnosti postavljati razstave, prirejati raznovrstne dogodke, predavanja,
prireditve. Stavba bo namenjena stalnim ali občasnim razstavam lokalnih značilnosti, kulturne in
naravne dediščine Izole, javnim dogodkom, izobraževalnim, kulturnim, pedagoškim dogodkom
in dejavnostim, sprejemom, avdio in video predstavitvam in podobno. Vsi prostori stavbe bodo
omogočali tudi uporabo objekta v protokolarne namene. Prostori bodo odprti za javnost,
namenjeni obiskom domačinov in turistov. Skupaj z ostalimi objekti spomeniškega pomena bo
tudi Verdijeva palača sledila prioritetam vključevanja kulturne dediščine v turistične namene in s
tem doprinesla k dvigu kakovosti obstoječi ponudbi. Verdijeva palača predstavlja objekt, ki je
nepogrešljiv v svojem doprinosu ne samo lokalni skupnosti temveč tudi regionalnega in
nacionalnega pomena z izvajanjem visokokakovostnega programa.
Tu je potrebno poudariti, da smo v okviru čezmejnega projekta Mala Barka 2 v letu 2018,
dokončali arheološke raziskave za celoten pritlični del, ki so osnova za Idejno zasnovo za
celotno hišo (pritličje in nadstropje) ter dokončali konzervatorski načrt. Za leto 2019 načrtujemo
izdelavo PZI in DGD.
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec in Iztok Škerlič

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje upravnih objektov v katerih posluje občinska
uprava in organi občine, in sicer za vzdrževanje objektov na Sončnem nabrežju 8, Postojnski
ulici 3 in 5, Kristanovem trgu 1, Verdijeva 1.
V letu 2019 bo največji del investicijskega vzdrževanja in s tem finančnih sredstev namenjen
ureditvi dvižne ploščadi v objektu Kristanov trg 1.
Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

OB040-16-0048 Oprema občinske uprave 2017-2020
Stanje projekta

Program opremljanja občinske uprave zajema sredstva, namenjena nabavi opreme, ki jo občinska
uprava in organi občine potrebujejo pri izvajanju svojih nalog oziroma za redno delovanje. V
letu 2019 načrtujemo posodobitev domofonov in nabavo pohištva za prenovljene prostore v
pritličju Postojnske ulice 3. Ostalo opremo bomo nabavljali v primeru odpovedi obstoječe.
Pripravil: Alen Grbec

OB040-18-0008 Informacijska infrastruktura Občine Izola 2019-2022
Stanje projekta

Program informacijska infrastruktura Občine Izola zajema sredstva, namenjena nabavi strojne in
programske opreme. Pretežni del postavke predstavljajo stroški nabave licenc programske
opreme Microsoft. V letu 2019 v plačilo zapade drugi del kupnine za programsko opremo eIzvršbe. V načrtu je še nabava novega modula v rešitvi Prekorgan namenjenega delu občinskih
inšpektorjev. V letu 2019 bomo še dogradili wi-free omrežje, ki je namenjeno javnemu dostopu
do interneta. Za nadgradnjo smo pridobili evropska sredstva.
Pripravil: Alen Grbec
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4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI NRP
OB040-07-0012 Palača Besenghi - obnova
Stanje projekta

Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo, so na proračunski postavki predvidena
finančna sredstva za nadaljevanje druge faze obnove palače Besenghi.
Po uspešno zaključeni prvi fazi obnove, s katero je spomenik pridobil novo podobo, predvsem pa
je preprečeno njegovo nadaljnje propadanje, smo na Ministrstvo za kulturo poslali novo prijavo
na javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020. Gre za prijavo, ki se nanaša na sofinanciranje
vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
Namen nove prijave je obnova še zadnjih dotrajanih lesenih oken čisto na vrhu stavbe, vrat s
podboji v vseh treh nadstropij, lesenega okvirja z ogledalom, leseno držalo stopniščne ograje,
kovinsko ograjo, leseni del stopnišča vključno z ograjo, kamnite stopnice, kamniti tlak in
balustradni balkon s konzolami in okrasnimi elementi, ter izvedba vzdrževalnih del na kamnitih
elementih v pritličju, na stopnišču ter na kamnitem tlaku.
V primeru uspešne prijave na razpisu bodo dela izvedena skladno s popisi na najvišji možni
strokovni ravni z verificiranimi strokovnjaki. Konkretno bodo opravljena mizarska popravila s
sanacijo poškodb z lesenimi vstavki, čiščenje, brušenje in premaz lesenih tal na stopnišču in
sanacija, odstranjevanje oblog, demoliranje poškodb mozaika na kamnitem tlaku na stopnišču in
v glavni dvorani. Edinstveni mozaik v dvorani bo saniran in konserviran, na način, da se prepreči
nadaljnjo degradacijo ter izgubo kamnov v mozaiku. Izvedeno bo čiščenje oblog z mehkim
medijem, protikorozijska zaščita in barvanje okenske mreže ter ureditev oken na stopnišču in
podstrešju z demontažo in izdelavo utora za nova stekla na notranji strani kril, čiščenje okova in
barvanje ter rekonstrukcija v barvnem tonu, ki je najbližje prvotnemu. Izvedlo se bo čiščenje,
brušenje, razmaščevanje in sanacija poškodb na lesenih vratih in ograjah v vseh nadstropjih, kar
bo zagotovilo varnost uporabnikov. Izvedlo se bo sondiranje in ugotavljanje originalnih poslikav,
na lesenih elementih in na balustradnem balkonu in okrasnih elementih. Pripravilo se bo podlage
v ometu za ponovno postavitev grba na stopnišču in odstranjevanje sekundarnih oblog z
nizkotlačnim čiščenjem, utrjevanje, rekonstrukcija nevarnih delov in nanos protikorozijske
zaščite na kovinski ograji na notranjem stopnišču.
Vsa našteta vzdrževalna dela predstavljajo zaključeno celoto, ki bodo zgradbi dala funkcionalno
sanacijo.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-08-0014 Športno igrišče Malija
Stanje projekta

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo oz. dokončanje investicijsko
vzdrževalnih del na športnem igrišču Malija.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-08-0024 Dnevni center za starejše
Stanje projekta

Na proračunski postavki, so v sklopu projekta Izgradnje oskrbovanih stanovanj in dnevnega
centra za starejše v Izoli, načrtovana finančna sredstva, za nakup najnujnejšega stavbnega
101

pohištva, strojne računalniške opreme in izdelave spletne strani za delovanje Medgeneracijskega
centra v Izoli.
Obrazložitev pripravila: Petra Lazar

OB040-12-0057 RPL - Dvorana za namizni tenis
Stanje projekta

Na proračunski postavki so načrtovana finančna sredstva, ki so namenjena pričetku izdelave
projektov za izvedbo (PZI) novogradnje dvorane za namizni tenis v podaljšku oz. prizidku
Športne dvorane Livade. Gre za približno 416 m2 zazidane površine v pritljičju. V letu 2016 je
bilo izdano gradbeno dovoljenje, pravnomočno 10. januarja 2017. Gre za zahteven objekt, zato je
veljavnost gradbenega dovoljenja 3 leta z možnostjo podaljšanja.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V okviru načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo finančna sredstva za
sofinanciranje realizacije programa opremljanja za potrebe izvajanja dejavnosti Italijanske
samoupravne narodne skupnosti Izola (ISNS), in sicer za nakup računalniške opreme.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V okviru načrta razvojnih programov za obdobje 2016-2020, načrtujemo finančna sredstva za
sofinanciranje realizacije programa investicijskega vzdrževanja objekta palače Manzioli v Izoli,
ki je opredeljen v izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (obnovitveni
posegi na opleskih, tlakih, strehi, fasadi in druga najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav v vrtcu (prezračevanje prostorov).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-16-0052 Program opreme Vrtec L'Aquilone 2017-2020
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja, in sicer nakup oz. zamenjava
najnujnejšega stavbnega pohištva ter didaktičnih sredstev.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar
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OB040-16-0053 Program inv. vzd. OŠ Dante Alighieri 2017-2020
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav (sanacija strehe).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup oz. zamenjava najnujnejše
opreme za šolske učilnice.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav (zamenjava dotrajanih oken in vrat, sanacija tlaka, zamenjava
zunanjih tend).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup osnovne šolske opreme
(stoli in mize).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav (zamenjava dotrajanih oken v štirih učilnicah).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup najnujnejšega stavbnega
pohištva ter računalniške opreme.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar
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OB040-16-0060 Program inv. vzd. MKI 2017-2020
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav (predvidena zamenjava žlebov in sanacija fasade).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-16-0061 Program opremljanja MKI 2017-2020
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup najnujnejšega stavbnega
pohištva.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

Glede na večletni trend povečevanja števila vpisanih otrok v oddelek vrtca Mavrica v Kortah in
Podružnični šoli Korte so v načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020 načrtovana
sredstva za izvedbo dozidave obstoječega objekta podružnične šole v Kortah. Namen je
razširitev prostorskih zmogljivosti in izboljšanju pogojev za delovanje. Junija 2018 je bilo izdano
gradbeno dovoljenje, katero zajema dozidavo dveh učilnic v skupni bruto površini 155 m2 ter
sanitarije za potrebe vrtca, v bruto površini 16 m2.
Izgradnja je razdeljena na dva sklopa in sicer, prvi zajema gradbeno obrtniška in instalacijska
dela, ter drugi sklop postavitev modularnih enote oz. montažna gradnja ter elektro in strojna dela.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017-2020, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del športnih in
rekreacijskih objektov, ki so predani v upravljanje javnemu zavodu CKŠP Izola (Mestni stadion
v Izoli, Stadion na Maliji, Športna dvorana v Kraški ulici, Večnamenska telovadnica v
Livadah...).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-17-0012 EUSAIR Facility Point
Stanje projekta

Program EUSAIR Facility point zajema sredstva, namenjena refundiranju stroškov fiksne
telefonije in najema delovnih postaj ter tiskalnikov, ki jih ima v najemu občinska uprava, v
uporabi pa JZP Adrion.
Pripravil: Alen Grbec
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OB040-17-0015 Mestni stadion - preplastitev pomožnih igrišč
Stanje projekta

V proračunskem letu 2019 načrtujemo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del oz. delno
preplastitev pomožnih nogometnih igrišč ob Mestnem stadionu v Izoli.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-17-0018 OŠ Dante Alighieri - Sanacija strehe
Stanje projekta

V proračunskem letu 2019 načrtujemo najnujnejša sredstva za izvedbo investicijsko
vzdrževalnih del na strehi šole.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki zagotavljajo varno
uporabo objekta in naprav v vrtcu.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

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

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup oz. zamenjava
najnujnejšega stavbnega pohištva, didaktičnih sredstev in računalniške opreme.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-18-0009 Program opr. CKŠP-Kultura 2019-2022
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup nove opreme, ki jo javni
zavod nujno potrebuje za izvajanje kulturnih prireditev oz. lastne dejavnosti (mikrofoni, stojala,
žarnice za kinoprojektorje, …).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

OB040-18-0010 Program inv.vzdr. CKŠP-Kultura 2019-2022
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del v zgradbi kulturnega
doma (popravilo in barvanje odra, sten, ureditev preddverja, zamenjava talnih oblog idr...).
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar
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OB040-18-0011 Program opremljanja 2019-2022 CKŠP Center za
šport
Stanje projekta

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022, načrtujemo za leto 2019 investicijska
transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja in sicer nakup nove opreme na področju
športa in rekreacije. Gre predvsem za nakup opreme za varstvo pri delu ter požarnega varstva in
druge najnujnejše tehnične opreme.
Obrazložitev pripravil-a: Petra Lazar

4300 URAD ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI
RAZVOJ - NRP
OB040-12-0012 Obalna cesta - po odprtju predora
Stanje projekta

Sredstva so predvidena za ureditev odseka obalne ceste. S sredstvi se bo na območju obalne
ceste uredilo dostope do morja, uredilo zelenice, vzdrževalo cestne prepuste in izvedlo nujna
investicijsko vzdrževalna dela.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

V letu 2019 se bodo nadaljevala investicijsko-vzdrževalna dela v zavetišču v skladu potrebami
upravljavca zavetišča Marjetica Koper d.o.o. v korist sprejetih živali, in sicer nabava klimatske
naprave za pasjo karanteno, police in hiška za mačke, nabava osnovnih sredstev kot so tehtnica
za živali, sušilni in pomivalni stroj za odeje in posodo, luč za sterizlizacijo prostorov.
Obrazložitev pripravila: Irena Grdina

OB040-12-0031 Opremljanje cone mestne industrije vzhod
Stanje projekta

V letih 2016, 2017 in 2018 smo za območje OPPN CMI – Vzhod pristopili in zaključili izdelavo
projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo in izvedbenih projektov ter
pridobili dovoljenje za gradnjo infrastrukture. Opremljanje območja smo glede na zmožnost
pridobivanja zemljišč razdelili v dve etapi. Za opremljanje prve etape območja smo v okviru
MGRT kandidirali za nepovratna sredstva kohezijskih skladov EU v sklopu Regionalnih
razvojnih programov za Južno Primorsko regijo. Razvojni svet južnoprimorske regije je v letu
2018 z MGRT sklenil Dogovor za razvoj Obalno - Kraške razvojne regije s katerim je projekt
uvrstil na seznam projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
V letu 2019 bomo na podlagi sklenjenega Dogovora pristopili k izvedbi komunalne
infrastrukture v območju OPPN CMI - Vzhod v obsegu I. faze opremljanja za katero je tudi
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Komunalna oprema, ki je predmet gradnje zajema izgradnjo
cestne infrastrukture, meteorne in fekalne kanalizacije, vodnogospodarske ureditve hudournika
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Mehanotehnika I. za zagotovitev poplavne varnosti v območju, izgradnjo vodovodnega omrežja
in javne razsvetljave. Vzporedno z gradnjo infrastrukture, ki jih je zavezana izvesti občina bodo
dograjena tudi omrežja elektroenergestkih naprav, plinovoda in telekomunikacijsko omrežje.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

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

Občina Izola kot solastnica CČN v Kopru je iz naslova najemnine za uporabo infrastrukture
dolžna vlagati sredstva v obnovitvene investicije ter ostala investicijsko vzdrževalna dela po
programu upravljavca čistilne naprave. Program investicijskega vzdrževanja pripravi izvajalec
javne službe.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-15-0031 Opremljanje OPPN Šared
Stanje projekta

Skladno s sprejetim programom opremljanja za območje OPPN Šared so bile v letu 2016 pričete
aktivnosti z izdelavo projektne dokumentacije za opremljanje I. etape območja Šareda, in sicer
za fekalni kolektor od Jagodja do Šareda, ki bo povezal območje Šareda s kanalizacijskim
omrežjem mesta Izola. Izdelana je bila projektna dokumentacija vzhodnega dela naselja s
predvideno cesto E, odseki cest F, G, B in cesto F1 ter vsemi potrebnimi komunalnimi
napravami.
Kot I. etapo opremljanja predvidevamo v letu 2019 izvesti gradnjo fekalnega kolektorja Jagodje
- Šared, v prihodnjih letih pa izvajati gradnjo komunalnih naprav in cestnih površin za
opremljanje območja Šared po posameznih zaključenih celotah. Skladno s tem je pripravljen tudi
NRP. V sklopu I. etape je predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije za II. etapo
opremljanja območja, ki zajema ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodne
naprave, ureditev cestnih površin in polaganje inštalacij za priključevanje na elektro in
telefonsko omrežje, ki jih bodo financirali posamezni operaterji. Vzporedno s tem bodo v
prihodnjih letih potekali tudi odkupi zemljišč za potrebe gradnje cest in urejanje pravno
premoženjskih razmerij z lastniki zemljišč na katerih je predvidena gradnja komunalnih naprav.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040-15-0049 Valobran 3
Stanje projekta

V predlogu proračuna Občine Izola je predvidena pridobitev Valobrana 3, ki ga je Občina Izola
prevzela od družbe Marinvest d.o.o., na podlagi sodne poravnave. Vrednost valobrana je
vključena tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani proračuna. Delno je bila pridobitev
izpeljana v letu 2015, zaradi zapletov glede obračuna DDV pa predaja še ni bila formalno
zaključena.
Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek
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OB040-16-0001 Opremljanje KHM
Stanje projekta

Za opremljanje stavbnih zemljišč v območju industrijske cone Zazidalnega načrta Kajuhova ul. –
hudournik Morer je kot zadnjo fazo opremljanja potrebno izvesti dostopne ceste, fekalno in
meteorno kanalizacijo, vodovodne naprave, telefonsko, elektro omrežje s postavitvijo nove
transformatorske postaje ter dograditev plinskega omrežja na obstoječe omrežje vzhodno od
obstoječe osrednje povezovalne ceste, ki poteka skozi območje in povezuje Industrijsko in
Prešernovo cesto. Opremljanje območja KHM zajema del območja na vzhodnemu delu, do
obstoječih hal kompleksa Stekla Izola, KMK Box in prostih zazidljivih površin v lasti Občine
Izola v območju KHM. Za predmetno območje je bila v letu 2018 izvedena in sprejeta
sprememba prostorskega akta. Na podlagi sprejetega prostorskega akta je v letu 2019 predvidena
izdelava projektne dokumentacije in nakup manjkajočih zemljišč. Izvedba manjkajoče
infrastrukture sledi v prihodnjih letih saj v delu delno opremljenega območja lastniki obstoječih
objektov (Steklo, KMK Box) že izvajajo svoje dejavnosti, predvidene pa se tudi novogradnje
poslovnih objektov v območju.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.
V letošnjem letu nameravamo odkupiti nekatera zemljišča v območju ZN KHM, in sicer ob delu
novozgrajene poti ob KZ Metlika.
Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac

OB040-16-0002 Dostopna cesta "Metlika"
Stanje projekta

Investicija v gradnjo ceste je bila izvedena v preteklem proračunskem letu. Predvidena sredstva v
letu 2019 so zagotovljena za poplačilo končne situacije s čimer se zaključi tudi NRP.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar

OB040-16-0008 Program urejanja ekoloških otokov 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za ureditev ekoloških otokov oz. zbiralnic. Vsako leto je predvidena
postavitev oz. ureditev ekoloških otokov in s tem centraliziranje zbiranja odpadkov po potrjenem
letnem programu.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-16-0009 Program urejanja parkov 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za ureditev in zasaditev parkov in zelenic, investicijsko vzdrževanje in
rekonstrukcijo parkov, ureditev namakalnih sistemov, zamenjavo dotrajane parkovne opreme,
postavitev robnikov, ograj in druge opreme. Del sredstev je namenjenih za nabavo in zamenjavo
urbane opreme. Sredstva so namenjena za nabavo klopi, smetnjakov, stebričkov in podstavkov
za kolesa, ki se vgrajujejo na javnih površinah na področju območja občine Izola.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.
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OB040-16-0010 Program urejanja otroških igrišč 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za ureditev otroških igrišč, in sicer izvedbo gradbenih del, postavitev
ograj, ureditev drenaž in odvodnjavanja, vključno z nabavo in namestitvijo igral. Predvidena so
manjša sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje obstoječih igrišč.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Sredstva so namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom, ki ne sodijo v redno
vzdrževanje občinskih cest in se pojavijo tekom proračunskega leta, tako v mestu kot tudi na
podeželju. V ta dela sodijo preplastitve z asfaltom daljših odsekov cest, kot tudi krpanje večjih
udarnih jam, ter nepredvidene intervencije pri investicijskem vzdrževanju javnih prometnih
površin. Dela se izvajajo po potrjenem programu investicijskega vzdrževanja ter ureditev cest v
sklopu ureditve kanalizacijskega in vodovodnega omrežja in prioritetnega seznama
investicijskega vzdrževanja.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra. Predvidena je ureditev
odvajanja odpadnih voda iz greznice in lovilca olj in ureditev brežin nad zbirnim centrom ter
ureditev zbirnega centra po letnem programu investicijskega vzdrževanja.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Skladno z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in Odlokom o
občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) ter Odlokom o ureditvi
cestnega prometa v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 13/2005 in 11/2009) je
mogoče na javnih cestah za zagotavljanje večje varnosti izvesti - urediti ukrepe za umirjanje
prometa. Izvedba le-teh je stvar tekočih potreb, ki se pojavljajo skozi leto in skladno s planom za
povečanje varnosti cestnega prometa.
Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko

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

Do leta 2020 se bo nadaljevalo z urejanjem kolesarskih stez na odseku Južne ceste od
dvignjenega platoja do križišča s cesto »A«. Ostali odseki bodo določeni v sklopu celostne
prometne strategije občine Izola.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela
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OB040-16-0018 Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020
Stanje projekta

Občina Izola kot lastnica javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju Komunale Izola je iz
naslova najemnine za uporabo kanalizacijske infrastrukture dolžna sredstva vlagati v
obnovitvene investicije kanalizacije na območju občine Izola. Program pripravi izvajalec javne
službe, uskladimo pa ga z ostalimi predvidenimi posegi v javno infrastrukturo (obnove
vodovoda, elektroenergetskega omrežja, vozišč, javnih površin) ter ureditev kanalizacijskega
omrežja v sklopu ureditve cest.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Občina Izola kot solastnica javnega vodovodnega omrežja v upravljanju Rižanskega vodovda
Koper je iz naslova najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture dolžna sredstva vlagati v
obnovitvene investicije vodovoda, tako na območju občine Izola, delno pa tudi kot skupni
program investicijskega vzdrževanja vseh treh občin ustanoviteljic. Program pripravi izvajalec
javne službe, uskladimo pa ga z ostalimi predvidenimi posegi v javno infrastrukturo (obnove
kanalizacije, elektroenergetskega omrežja, vozišč, javnih površin).
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Sredstva so namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom, ki ne sodijo v redno
vzdrževanje javne razsvetljave. Predvidene so ureditve dela javne razsvetljave v sklopu ureditve
posameznih odsekov cest.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-16-0021 Program dopolnitve javne razsvetljave 2017-2020
Stanje projekta

V sklopu sredstev so predvidene dopolnitve javne razsvetljave v mestu in na podeželju na
podlagi izdelanega programa. Gre za manjše dopolnitve, ki niso zajete v projektih komunalnega
opremljanja za posamezna območja.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

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

Predvidena je izvedba investicijsko vzdrževalnih del na pristaniški infrastrukturi v okviru
sredstev, pridobljenih z oddajanjem pristaniške infrastrukture na območju občinskega pristanišča
v najem. V letu 2019 bo večji poudarek na pridobitvi projektne dokumentacije za sanacijo
carinskega pomola ter malega pomola v izolskem mandraču.
Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek
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OB040-16-0032 Invest. Vzdrževanje pokopališč v Izoli 2017-2020
Stanje projekta

Občina Izola kot lastnica pokopališč v upravljanju Komunale Izola je iz naslova najemnine
sredstva dolžna vlagati v obnovitvene investicije le tega. Program investicijskega vzdrževanja
pripravi izvajalec javne službe.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

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

Izvedba investicije v okviru projekta Mala barka 2 predvideva naslednje aktivnosti: izvedbo
nadstrešnice za zaščito plovila Biser, urbana ureditev parka interpretacijski center Biser s
postavitvijo lesenih klopi, senčnice nad manjšim prireditvenim prostorom, postavitev otroških
igral z morsko tematiko ter nabavo opreme v sklopu Akademije starih obrt in veščin. Projekt
Mala barka 2, Ohranitev pomorske dediščine Severnega Jadrana je sofinanciran iz Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in se zaključi konec marca 2019.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-16-0037 Strategija razvoja turizma
Stanje projekta

Strategija razvoja turizma v občini Izola je bila sklenjena za obdobje 2009-2015, v letu 2018 so
bile izdelane Strateške smernice razvoja destinacije, ki jih bo potrebno nadgraditi in pričeti z
aktivnostmi za pripravo strateškega dokumenta - nove Strategije razvoja turizma v občini Izola.
Sredstva namenjamo kritju stroškov, ki bodo nastali v začetni fazi priprave novega strateškega
dokumenta.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-16-0038 Krožišče cesta A-Prešernova
Stanje projekta

V sklopu območja Lokacijskega načrta za cesto "A" je na stičišču Prešernove ceste in Leninove
ulice predvidena navezava ceste "A" iz smeri Livad z izgradnjo krožišča.
V letih 2007 je bilo za cesto "A" in izvedbo krožišča pridobljeno gradbeno dovoljenje in
preteklih letih na podlagi slednjega tudi izvedena cesta "A", ki jo je preko predvidene
manjkajočega krožišča, ki je locirano na Prešernovi cesti in se preko Leninove ulice navezuje v
smeri mesta Izola.
Zaradi sprememb zakonodaje na področju gradnje objektov smo v letu 2017 pristopili k izdelavi
sprememb projektne dokumentacije za območje krožišča s spremembo iz dvopasovnega krožišča
v enopasovno krožišče in pridobivanju spremembe gradbenega dovoljenja za gradnjo. Z
navedenimi aktivnostmi smo predvideli zaključiti v letu 2019 in tako tudi planirali sredstva za
dokončanje spremembe projektne dokumentacije. V istem letu smo v manjši meri planirali
sredstva za pričetek gradnje cestnih površin krožišča in predvidenih komunalnih naprav. V letu
2020 smo predvideli zaključiti z gradnjo krožišča, obcestnih ureditev peš poti in kolesarskih stez
s povezavo na Leninovo, Prešernovo v smeri vzhoda in zahoda in na cesto "A" skupaj z
izgradnjo komunalnih naprav (meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave).
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar
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OB040-16-0039 Južna cesta vzhod
Stanje projekta

Skladno s sprejetim lokacijskim načrtom za Južno cesto – vzhod je bilo v preteklih letih
dograjeno krožišče – priključek Izola iz HC Koper – Izola in vpadnica v smeri mesta Izola, ki je
bila financirana s strani DARSa.
V preteklih letih je bila za Južno cesto - Vzhod izdelana projektna dokumentacija za gradnjo
ceste zaradi navezave priključka Izola v smeri zahoda. V letu 2019 smo predvideli z NRP
nadaljevati z aktivnostmi za pridobitev dovoljenja za gradnjo za kar je potrebno izdelati
spremembo projektne dokumentacije v delu kjer je v tem času zaradi sprememb prostorskega
akta PUP Oprema le ta posegel v rešitve projekta Južne ceste. Vsled navedenega je potrebno v
delu koregirati oz uskladiti projekt s prostorskim aktom PUPa Oprema in izvesti spremembe
PGD in PZI dokumentacije.
Po pridobljenem gradbenem dovoljenju predvidevamo v letu 2020 pričeti z gradnjo Južne ceste
od priključka Izola do Kajuhove ulice v dolžini cca 680 m, ki zajema izvedbo ceste, kolesarske
steze in hodnikov ob cesti. V območju DLN za HC koper Izola, na lokaciji predvidenega
priključka Izola, ki je bil izveden v sklopu LN Južna cesta – vzhod na lokaciji pri Stavbeniku, je
predvidena izvedba krožišča manjšega obsega za dostope v območja pozidav, ki se nahajajo
neposredno ob sami cesti (PUP Oprema, OPPN »Živilska«). Na priključku ceste na Kajuhovo
ulico se uredi krožišče in izvede regulacija hudournika Morer, ki jo pogojuje izgradnja ceste.
Gradnja zajema ureditve vse potrebne infrastrukture v cesti za navezavo predvidene
infrastrukture za potrebe območij na južni strani Južne ceste (ZN CMI – Jug in OPPN
»Živilska«).
Prav tako je potrebno pridobiti v last še nekaj zemljišč na trasi ceste, ki so trenutno v lasti
fizičnih ali pravnih oseb. V letu 2019 predvidevamo zaključiti z urejanjem pravno premoženjskih
razmerij z lastniki zemljišč, kar je pogoj za izkaz pravice graditi za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.
V letu 2019 nameravamo pridobiti pravico graditi na manjkajočih zemljiščih, bodisi z odkupom,
bodisi s sklenitvijo ustrezne služnostne pogodbe ter zaprositi za izdajo gradbenega dovoljenja, da
bi v naslednjem letu lahko pričeti z gradnjo.
Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac.

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

Na projektu rekonstrukcije Prešernove ceste (Jadranka - Kajuhova), ki je bil zaključen z izvedbo
konec leta 2018 so predvidena sredstva za pokrivanje dodatnih ureditev na cesti in obcestnem
prostoru ugotovljenih po pregledu ceste s strani komisije.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar

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

Projekt Interbike II - Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike,
program Interreg V-A IT-SI 2014-2020 predvideva označitev kolesarskih poti v zaledju izolske
občine v navezavi na Parenzano. V okviru projekta se predvideva postavitev kolesarske
112

usmerjevalne signalizacije ter postavitev sistemskih informacijskih tabel na treh lokacijah:
Prešernova cesta, Obala cesta - pri Rudi in "pit stop" na Parencani.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

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

Sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju orodij za razgibavanje na treh vadbenih postajah, ki
so postavljene na trasi nekdanje ozkotirne železnice na lokacijah v Dobravi, v Livadah in v
Jagodju. Orodja in vadbene postaje so bile postavljene v okviru projekta Parencana Magic, ki se
je zaključil v letu 2015.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-16-0067 Prog. inv. vzd. - REVITAS II Kažete - 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela potrebna za redno vzdrževanje
objekta "istrske kažete", ki je bila postavljena v okviru projekta Revitas II na lokaciji na Šaredu.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

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

Sredstva namenjamo za redno vzdrževanje travne ruše in pešpoti na interpretacijskem centru v
Simonovem zalivu.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik

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

Sredstva so namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom na občinskih parkiriščih
skladno s potrjenimi programi upravljavca občinskih parkirišč – JP Komunala Izola d.o.o.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-16-0077 Zapiranje odlagališča Izola
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za zapiranje odlagališča odpadkov. Skladno s prejetim okoljevarstvenim
soglasjem bo potrebno izvesti zapiralna dela na odlagališču do 30.10.2019.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-16-0086 Subvencije za ribištvo
Stanje projekta

Na podlagi priglašene sheme de minimis pomoči v sektorju ribištva in akvakulture »Intervencije
v ribištvu« za obdobje 2015-2020 z načrtovanim letnim proračunom v višini 4.000 EUR,
povišanim za leti 2019 in 2020 na 16.000 EUR in na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Izola, skladnega s pogoji,
opredeljenimi v novi Uredbi Komisije (ES) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in
akvakulture ter na podlagi pridobljenega mnenja o skladnosti in soglasja Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi s področja kmetijstva in ribištva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
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prehrano, bo Občina Izola v letih 2019 in 2020 v okviru razpoložljivih sredstev izvedla javni
razpis za sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo. Sredstva
se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
Obrazložitev pripravil: Jasna Tošić

OB040-17-0005 ZN E. Vatovec
Stanje projekta

Na NRP ju so sredstva predvidena za pokrivanje stroškov izvedenih del končne situacije na
projektu za dela, ki so bila zaključena v letu 2018.
Obrazložitev pripravil: Boris Stupar

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

Dolgoročni namen investicije je povečati ribiško identiteto Občine Izola, povezati ribištvo in
turizem z izvedbo demonstracijskih oz. pilotnih aktivnosti promocije tradicionalnega ribištva ter
vzpostavitev podlag za nadgradnjo Hiše morja - Izolane v Center eksperimentov za ribištvo,
morje, okolje in biodiverziteto. Prva faza projekta zajema izdelavo dokumentacije za potrebe
načrtovanja centra v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št.: 60/06, 54/10 in 27/16).
Projekt bomo prijavili na ustrezni razpis ter ob morebitni uspešni kandidaturi dodatno zagotovili
ustrezna sredstva v proračunu.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-17-0007 Uživajmo podeželje2-LAS Istre
Stanje projekta

Projekt Uživajmo podeželje 2 je bil uspešno prijavljen na javni poziv LAS Istre. Projekt
predvideva 85 odstotno sofinanciranje iz sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja). V sklopu projekta se bo obnovilo oz. zagotovilo vzdrževanje poti "Po poteh vodnih
virov podeželja", postavile se bodo usmerjevalne table, nekaj sistemskih informativnih tabel ter
ustrezno uredilo kolesarska postajališča na treh lokacijah na podeželju.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-17-0009 Kaštelir, Interreg SI-HR
Stanje projekta

Občina Izola je projektni partner projekta Kaštelir "Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za
trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre)"
program Interreg SLO-HR 2014-2021. V letu 2019 se v sklopu ureditve območja predvideva t.i.
pedagoška točka v sklopu katere se bodo postavili leseni elementi (oder, manjši podest za
sedenje, arheo peskovnik ipd.), postavil se bo suhozid ter ustrezno uredile poti. Projekt
predvideva nabavo elementov urbane opreme ter ustrezno označitev območja s postavitvijo
turistične signalizacije, vse s ciljem vključitve območja Kaštelir v stalno turistično ponudbo Izole
in širše destinacije.
Pripravila: Irena Zavrtanik.
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OB040-17-0017 Program opreme za pospeševanje turizma 2018-20
Stanje projekta

Investicijska sredstva na predmetni postavki so predvidena za nakup nadstreška za manjši
modularni oder (okvirno 6x4m ali 5x5m). Prireditve se običajno odvijajo na večjem odru, ki je
postavljen na prizorišču "mala lonka" ter na Manziolijevem trgu kjer se običajno postavi oder iz
modularnih enot. Manjši modularni oder nima strehe, tako da se predvideva nakup strehe oz.
nadstreška, ki bo omogočal zaščito in izvedbo prireditev tudi v nekoliko manj ustreznih
vremenskih pogojih.
Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

OB040-18-0005 SEADRION
Stanje projekta

V letu 2016 smo kot pridruženi partner skupaj z vodilnim partnerjem, Univerzo v Zagrebu,
prijavili projekt Fostering diffusion of heating & Cooling technologies using seawater pump in
the Adriatic-Ionian region (akronim SEADRION) na razpis za evropska sredstva iz programa
»Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014–2020«. Cilj projekta je
izboljšanje poznavanja prednosti in ovir za uporabo toplotnih črpalk, ki uporabljajo morsko vodo
in povečanje uporabe te tehnologije v stavbah. Projekt se je začel izvajati s 1. 2. 2018, trajal bo
24 mesecev. Poleg Univerze v Zagrebu pri projektu sodelujejo še Goriška lokalna energetska
agencija, Cortea iz Trsta, inštitut CERTH iz Grčije, Agencija za naravne vire iz Albanije in
Razvojna agencija DURA iz Dubrovnika. Občina Izola bo preko tega projekta pridobila
projektno dokumentacijo za izgradnjo toplotne črpalke v objektu občinske uprave na Sončnem
nabrežju 8, Izola.
Pripravila: Špela Guštin.

OB040-18-0015 Prog. urejanja avtobusnih postajališč 2019-2022
Stanje projekta

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje oz. obnovo postajališč. Višina predvidenih
sredstev predvideva postavitev ene avtobusne postaje letno.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-18-0020 Subvencije v kmetijstvu
Stanje projekta

Pravno podlago za izvajanje ukrepov, ki so v pristojnosti občine na področju kmetijske politike,
določa Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18).
Na podlagi smernic in direktiv EU, strategije nacionalnega programa ter načrtovanih
proračunskih sredstev za izvajanje ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja, bomo
v letih 2019 in 2020 nadaljevali z ukrepi kmetijske strukturne politike. Na podlagi spremenjenih
pravil EU za kmetijske državne pomoči, je v pripravi nov Pravilnik o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola. V postopku
sprejemanja pravilnika je potrebno predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter mnenje istega o skladnosti priglašene sheme za dodeljevanje državnih
pomoči oziroma dotacij po principu – »skupinskih izjem« (naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih stavb, premestitev gospodarskih poslopij v javnem
interesu, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, …). Za izvajanje ukrepov, za katere se
dodeljujejo pomoči po pravilu »de minimis« (to je za naložbe v predelavo in trženje, subvencije
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za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijske dejavnosti ter predelave in trženje
(obrt, turizem, storitve na kmetiji, nabavo opreme v povezavi s temi dejavnostmi, predelava
kmetijskih proizvodov v nekmetijske, …) pa je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za
finance.
V skladu s pravilnikom bo v letih 2019 in 2020 izveden javni razpis za dodeljevanje nepovratnih
sredstev za posamezne ukrepe z načrtovanim letnim proračunom v višini 33.000 EUR. Sredstva
se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine Izola ter
upravičencem, ki imajo dejavnost registrirano v občini Izola. Skupni cilj pomoči je zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje in trajnostnega razvoja kakovosti
naravnega okolja..
Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

OB040-19-0001 Krožišče Belvedere
Stanje projekta

DRSI namerava rekonstruirati križišče državne ceste G111 Koper-Portorož na Belvederju. Ker
se z obeh strani na državno cesto priključuje občinska cesta LC na odseku 177116 – križišče
Belveder-Strunjan, bo občina sofinancirala izvedbo projekta na priključnih krakih novega
krožišča. Nosilec izvedbe projekta in večinski financer izvedbe novega krožnega križišča bo
DRSI.

4700 URAD ZA PROSTOR IN
NEPREMIČNINE - NRP
OB040-12-0082 Urbana ureditev mestnega jedra Izole
Stanje projekta

V okviru projekta Urbane ureditve je predvidena izdelava projektne dokumentacije za potrebe
postavitve preostalih, začasno deponiranih, elementov urbane opreme, sama postavitev slednjih
ter ozelenitev novo postavljenih elementov (zasaditev korit).
Pripravila: Tjaša Škrbina

OB040-15-0011 Mestni vrtovi
Stanje projekta

V okviru projekta urbanih vrtov predvidevamo izvedbo manjšega objekta v velikosti največ 10 x
5 m za potrebe vrtičkarjev. V objektu so predvidene garderobe, prostor za spravilo orodja in
sanitarije. V sklopu objekta je predvidena pergola, pod katero bi postavili mizo in stole za
počitek. Poleg objekta predvidevamo ureditev vmesnih pohodnih poti.
Pripravila: Teura Raschini

OB040-15-0014 Gorkijeva 14
Stanje projekta

V pritličju stavbe je predvidena prenova poslovnega prostora za namen kavarne. Obnova se bo
izvajala sočasno z obnovo stanovanja v nadstropju objekta, ki je v lasti fizične osebe. V prvi fazi
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je potrebno je zagotoviti sredstva za projektiranje, v naslednji fazi pa sredstva za izvedbo, nadzor
in inženiring.

OB040-16-0071 Inv. vzd. posl. prostorov - (Cristy)
Stanje projekta

Investicijo v poslovni prostor je izvedel najemnik v letu 2009, za kar mi je bil del investicije
priznan kot vložek v poslovni prostor, ki se mesečno poračunava pri obračunu najemnine.

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

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vse investicije v poslovne prostore v lasti
občine. Zajema sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter
eventualne stroške pridobitve dovoljenj. Izvedlo se bo zgolj najnujnejša dela investicijskega
vzdrževanja.
Obrazložitev pripravila: Žanin Gruden

OB040-18-0012 Prog. nakupov zemljišč za obstoječe ceste 2019-2022
Stanje projekta

Nadaljujemo z urejanjem lastništva na obstoječih kategoriziranih občinskih cestah in javnih
poteh, saj je še vedno veliko kategoriziranih občinskih javnih cest in javnih poti v zasebni lasti.
Pravni status javnih cest in poti in je potrebno čimprej urediti, kar bomo lahko dosegli z
nakupom zemljišč v zasebni lasti, preko katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske javne
ceste in poti. Ker je problematika obsežna, se bo s sistematičnim urejanjem lastništva na javnih
cestah in poteh nadaljevalo tudi v naslednjih letih.
Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac.

OB040-18-0013 Program inv. vzd. stanovanj 2019-2022
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanja v lasti občine z
namenom izboljšanja kvalitete in ohranjanja oziroma povečevanja vrednosti stanovanj. Zajema
sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter eventualne
stroške pridobitve dovoljenj.
Obrazložitev pripravila: Žanin Gruden

OB040-18-0019 RPN Priobalni pas Koper-Izola
Stanje projekta

Izdelava regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas med Koprom in Izolo bo podlaga za
ureditev obalne promenade. Pripravljene bodo prostorske zasnove enotnega urejanja celotnega
območja (tako izolskega, kot koprskega dela obravnavanega območja), kot vsa ostala ustrezna
prostorska dokumentacija. Za RPN je bil pripravljen DIIP, v katerem so aktivnosti, strokovne
podlage, študije in ostale naloge, ter terminski in finančni okvir natančno opredeljene.
Pripravila: Tjaša Škrbina
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OB040-18-0021 Menjave zemljišč v letu 2019
Stanje projekta

V letu 2019, načrtujemo menjavo zemljišč in sicer del zemljišča med stadionom in pokopališčem
bi zamenjali za zemljišče v Industrijski coni in s tem združili kompleks v lasti občine, ki je po
ZN »CMI-JUG«, namenjen poslovno trgovskemu objektu Agraria.
Obrazložitve pripravil/a: Marko Starman

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE - NRP
OB040-16-0003 Prog. inv. vzd. posl. prostora KS Livade 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnega prostora (pisarne KS Livade).

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE - NRP
OB040-16-0042 Program invest.vzdr. Igrišče Šared
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževanja, izgradnjo sanitarij in napeljavo vode.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

OB040-16-0043 KS Korte - Obnova dvorane ZD Korte
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za zamenjavo talne obloge, nakup odrskih zaves in mizarska dela (vrata v
stanitarijah)...
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so namenjena za zamenjavo sanacijo ogrevanja in hlajenja v prostoru.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so namenjena za obnovo vodnih virov.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so namenjena za vzdrževanje greznice.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan
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OB040-16-0081 Program opremljanja KS Korte 2017-2020
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup novega pohištva.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

OB040-18-0014 Prog. Inv. Vzd. ZD KS Korte 2019-2022
Stanje projekta

Sredstva so namenjena vzdrževalna dela na Zadružnem domu Korte.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE
DOBRAVA - NRP
OB040-16-0025 KS Jagodje 24 A-letna kuhinja
Stanje projekta

Sredstva so planirana za izgradnjo letne kuhinje, po projektu.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

OB040-16-0026 KS Jagodje-balinišče
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so namenjena za novogradnjo - prizidek k stavbi.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so planirana za nabavo pohištva v prostorih KS in za nakup fotoaparata.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan

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

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje zgradbe (beljenje, ureditev sanitarij,
ogrevanje).
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan
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OB040-18-0016 Služnost za parkirišče objekta Jagodje 24 A
Stanje projekta

Sredstva so namenjena za ureditev služnosti parcel pred objektom Krajevne skupnosti parkirišče.
Obrazložitev pripravila: Anja Trbižan
Župan:
Danilo Markočič l. r.
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