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O S N O V N E  I N F O R M A C I J E  O  M E S T N I  O B Č I N I  K O P E R   

 

Naziv: MESTNA OBČINA KOPER 

 

Naslov:  Verdijeva 10, 6000 Koper 

 

Matična številka: 5874424 

 

Davčna številka: SI40016803 

 

Šifra dejavnosti: 75.110 

 

Ime dejavnosti: 

 

dejavnost uprave 

 

Zakladniški podračun: 

 

01250-0100005794 

Leto ustanovitve: 

 

1994 

Število zaposlenih:  

 

152 

 

Telefon: 

 

05/ 664 61 00 

URL naslov:  www.koper.si 

 

E-pošta: 

 

obcina@koper.si 

Proračunsko leto: 

 

koledarsko leto 

 

Mestna občina Koper ima 50.4381 prebivalcev in obsega 303,3 km
2 

površine.  

 

Območje občine obsega naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 
prebivalcev. Občina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in zajema 105 naselij. 
Občina ima dvaindvajset krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v 
okviru nalog in pristojnosti, ki jih opravljajo v skladu s Statutom Mestne občine Koper. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje 
zadeve (prebivalstvo, 1.1. 2019). 
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Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:  

  

 OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini 
 OŠ Istrskega odreda Gračišče 
 OŠ Dekani 

 OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige 
 OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper 
 OŠ Prade - Koper 
 OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 
 OŠ Šmarje pri Kopru 

 OŠ Antona Ukmarja Koper 
 OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper 
 OŠ Koper 
 Vrtec Koper 
 Vrtec Semedela 

 Vrtec Giardino d'infanzia Delfino blu 

 Ljudska univerza Koper 
 Center za glasbeno vzgojo Koper 

 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
 Gledališče Koper - Teatro Capodistria 
 Pokrajinski muzej Koper 

 Javni zavod za šport MOK  
 Javni zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 
 Zdravstveni dom Koper 

 Obalne lekarne Koper 
 Gasilska brigada Koper 

 

Občina je prav tako ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih dveh javnih podjetij: 

 

 Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. 
 Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. 

 

in 

 Javnega  stanovanjskega sklada Mestne občine Koper. 

 

Družbi, ki sta v večinski ali 100 % lasti občine sta: 

 Mutimedijski center Vizija d.o.o. Koper 
 Bonifika d.o.o. Koper. 
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P R O R A Č U N  M E S T N E  O B Č I N E  K O P E R  

 

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih 
financah. To je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za poslovno leto. Pripravi se ga skladno z Navodilom o pripravi  
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 
12/01,10/06,8/07 in 102/10), Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02- ZJF-C in 114/06 
- ZUE) ter Pravilnikom  o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  (Ur.l. RS št. 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19). 

 

Pri sestavi zaključnega  računa proračuna se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. 
Zaključni račun sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo: Poslovno poročilo, 
ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, 

Podatke iz bilance stanja, 

Pojasnila odstopanj, 

Obrazložitev upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa. 
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1 .  P O S L O V N O  P O R O Č I L O   

 

Poslovno poročilo zajema vsebinsko obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Koper in 
poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. 

Izvajanje osnovnih nalog in pristojnosti Mestne občine Koper se je financiralo na podlagi sprejetega 
proračuna. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 je sprejel Občinski svet Mestne 
občine Koper na svoji 10. seji dne 19.12.2019 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 
št. 80/19. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2(COVID-19)na območju Republike Slovenije je župan sprejel sklep številka: 410-
130/2019 z dne 24.3.2020 s katerim se je začasno (45 dni) zadržalo izvajanje proračuna.  S sklepom 
je bil seznanjen občinski Občinski svet Mestne občine Koper. 

Načrtovani prejemki v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 so zajemali 71.371.036 € 
prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: bilanca A), 5.000 € prejemkov v računu 
finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: bilanca B) in 600.000 € v računu financiranja (v 
nadaljevanju: bilanca C). Načrtovani izdatki so zajemali 77.106.198 € v bilanci A in 2.494.608 € v 
bilanci C. V višini razlike med prejemki in izdatki je bilo predvideno  črpanje sredstev na računih v 
višini 7.624.770 €. 

Prihodki in odhodki so v zaključnem računu zajeti skladno z načelom denarnega toka. Realizacija 
planiranih sredstev opredeljenih v proračunu se je razporejala na podlagi sprejetega odloka  o 
proračunu Mestne občine Koper  in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje. 

 

Bilanci prihodkov in odhodkov  (bilanca A)   

Proračun Mestne občine Koper za leto 2020 je v bilanci prihodkov in odhodkov  (bilanca A)  
predvideval prihodke v višini 71.371.036 €  in odhodke v višini 77.106.198 €. Iz finančne realizacije 
bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2020 realizacija prihodkov 65.621.290 € 
ali 91,9% glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 61.896.744 € ali 80,3 % glede na 
veljavni plan. 

 

Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B  

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 5.000 €. 
Realizirani prejemki bilance B so znašali 5.640 €. V bilanci B ni bilo predvidenih, niti realiziranih  
izdatkov. 

 

Račun financiranja  (bilanca C) 

V računu financiranja  (bilanca C) je bilo v letu 2020 predvideno zadolževanje občine v višini 600.000 
€ in sicer pri državnem proračunu po 10. čl. Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-
1C (Ur.l. RS 71/2017). Zadolževanje je bilo realizirano v višini 372.492 €.  

Za odplačilo glavnic so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.494.606 € upoštevaje sklenjene 
kreditne pogodbe. 

 

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2020 znaša 30.989.244 €. 

 

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2020 so podane v nadaljevanju 
upoštevaje strukturo sprejetega proračuna. 
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PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 
2020 IN NJIHOVA REALIZACIJA  

 

Sprejeti proračun MOK za leto 2020 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih 
globalnih kvantitativnih izhodišč, ki so zajemala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 
2018-2021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2018) in pomladanske 
napovedi gospodarskih gibanj 2019 (UMAR marec 2019). 

 S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga   
občinskega proračuna za leto 2020 in  finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja: 

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je 
upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju 
december na december predhodnega leta, ki  je  v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2020 bila 
predvidena v višini 2,2%. Leto 2020 zaključujemo z 1,1-odstotno deflacijo. 

- Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je bilo potrebno upoštevati, da le-te izhajajo 
iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, 
posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega 
razmerja v javnem sektorju. Na osnovi pogajanj med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih 
prejemkov v javnem sektorju je bil sklenjen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 80/18). 

- Zato se je pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno 
varnost upoštevalo znane obveznosti po takrat veljavnih predpisih, ob upoštevanju sprostitve 
še zadnjih ukrepov. Tako so se v masi sredstev za stroške dela v letu 2020 v primerjavi z letom 
2019 upoštevala  napredovanja, ki so se pričela izplačevati z decembrom 2019 in napredovanja 
v letu 2020 skladno z Dogovorom. Redna delovna uspešnost se do junija 2020 ni izplačevala, 
izplačevala se je delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 

- Pri načrtovanju sredstev za izplačilo regresa se je upošteval znesek minimalne plače, ki je 
skladno z Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači – ZMinP-B (Uradni list RS, 
št. 83/18) v letu 2020 znašal 940,58 €.  

- Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim so se načrtovala ob 
upoštevanju števila zaposlenih in  veljavnih predpisov. 

- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe 
prispevne stopnje.  

- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za 
leto 2020 upošteval povprečni letni tečaj USD  višini 1,15 €. 

 

Občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu 
ukrepov konsolidacije javnih financ in fiskalnega pravila. Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 
št. 55/15) določa okvir za pripravo proračunov sektorja država, kar je bila osnova za sprejem Odloka 
o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 
26/19). V tem okvirju je določen tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih 
proračunov.  

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2019, možnega okvira prihodkov občine  v letu 2020  
in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom  z izhodišči za 
pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so 
uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti. To  je pri vseh proračunskih uporabnikih narekovalo sprejem ukrepov, s katerimi se sledi 
cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja  z optimizacijo 
delovanja javnih služb.  Razmere poslovanja vseh subjektov je v letu 2020 močno zaznamovala 
epidemija COVID-19, kar se je odražalo tudi pri izvrševanju proračuna MOK.  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20184067


 

 12 

Primerna poraba 

 

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance  z dne 1.10.2019 je znašala za  leto 2020 
višina  primerne porabe  Mestne občine Koper 27.043.086  €. Na tej osnovi je pripadala občini 
dohodnina v višini 27.871.456 €. Skladno z izračuni Ministrstva za finance, MOK prejema 85% 
primernega obsega sredstev nad višino primerne porabe, tako da do finančne izravnave občina v letu 
2020 ni upravičena.  

Povprečnina za leto 2020 je bila določena v 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 v višini 589,11 €. 

Med letom, po razglasitvi epidemije je bil v aprilu mesecu sprejet Zakon o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS,  
št. 61/20), ki v 32. členu določa, da se v drugem odstavku v 54. členu Zakona o izvrševanju  
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine za  
leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 €.  

V 37. členu pa je določeno, da se nakazilo razlike povprečnine od 1. januarja 2020 do uveljavitve tega 
zakona  v prejšnji višini 589,11 €  do višine 623,96 €, občinam nakaže v zadnjem tednu meseca maja 
2020. 

Iz novih izračunov Ministrstva za finance, ki so bili posredovani z dne 4.5.2020 izhaja, da znaša za  
leto 2020 nova višina  primerne porabe  Mestne občine Koper 28.642.875 €. Na tej osnovi pripada 
občini dohodnina v višini 29.520.151 €, kar je za 1.648.695 € več od izračunanega zneska v sprejetem 
proračunu za leto 2020. 

Kljub temu, da je bila povprečnina zvišana, še vedno zaostaja za višino zakonskih obveznosti občin 
in ravnijo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti. Zato si MOK v okviru 
ZMOS še nadalje prizadeva za uveljavitev  višje povprečnine za mestne občine, saj iz relevantnih 
analiz financiranja občin izhaja, da je raven javne porabe v teh občinah višja od povprečja slovenskih 
občin. 

Ob koncu leta 2020 je bil sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (ZIPRS2122) (Ur. l. RS 174/2020) in Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS 189/2020).  
Tako so bila večletna prizadevanja reprezentativnih združenj občin na področju zvišanja 
povprečnine, višjih investicijskih sredstev in finančno – administrativne razbremenitve občin vsaj 
delno uresničena.  

Pri sprejemu proračuna se je glede določitve sredstev za investicije iz 21.  in 23. člena ZFO-1  (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.)  upoštevalo, da občinam za 
ta namen za leti 2020 in 2021 pripada 6 % primerne porabe, od tega 3 odstotke v obliki nepovratnih 
sredstev, preostale 3 odstotke pa v obliki povratnih sredstev kot zadolžitev pri državnem proračunu. 
Glede na to, da je bila v predhodnem letu napoved gospodarske rasti pozitivna, se skladno z 10. 
členom sprememb in dopolnitev ZFO (Uradni list RS, št. 71/17, ne glede na določbe 21. člena  ZFO, v 
letu 2020 in 2021 nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij povečajo za eno odstotno točko. 

V skladu s tretjim odstavkom  23. člena ZFO-1  (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) so občine v januarju dobile obvestilo o deležih 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje.  

Delež sredstev MOK za sofinanciranje investicij v letu 2020 izračunan skladno s prvim odstavkom 
23. člena ZFO -1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021  (Uradni list RS, št. 75/19) znaša : 

- enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva znašajo 744.983 € 

- enoletna razpoložljiva povratna sredstva  znašajo 372.492 €. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
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1 . 1 . O B R A Z L O Ž I T E V  S P L O Š N E G A  D E L A  P R O R A Č U N A  

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper zajema celotne prihodke in druge prejemke ter 
odhodke in druge izdatke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. 

 

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper se medsebojno pobotajo denarni 
tokovi vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v proračun. Na strani odhodkov 
se ne prikazujejo transferi drugim ravnem države tj. krajevnim skupnostim. Javno finančna sredstva 
v višini transferov se v posameznih finančnih načrtih in v izkazu prihodkov in odhodkov na strani 
odhodkov prikazujejo skladno z dejanskim ekonomskim namenom porabe. Na strani prihodkov se 
ne prikazujejo prejeti transferi iz občinskega proračuna drugim neposrednim proračunskim 
uporabnikom, ker se v proračunu evidentirajo skladno z namenom prejema. 

 

Izkazani prihodki in odhodki v računovodskem izkazu izkazujejo dejansko realizacijo prihodkov in 
odhodkov skladno s sprejetim proračunom in predpisi o evidentiranju in izkazovanju poslovnih 
dogodkov v javnem računovodstvu, ki narekujejo pripoznavanje sprememb stanj ob upoštevanju 
načela denarnega toka. 

Podatki  se v predpisanih bilančnih obrazcih navajajo v eurih brez decimalk, zato je pri seštevkih na 
AJPESU možno odstopanje za 1 EUR. 

 

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih 
proračunskih uporabnikov: »občinski organi in uprava« ter dvaindvajset krajevnih skupnosti Mestne 
občine Koper za leto 2020 izkazuje naslednje javnofinančne tokove: 

 

 

Bilančne sheme proračuna 

 

Prejemki/prihodki 

v  € 

 

Izdatki/odhodki 

v € 

 

A – bilanca prihodkov in odhodkov 

 

65.621.290 

 

61.896.744 

 

B – račun finančnih terjatev in naložb 

 

5.640 

 

- 

 

C – račun financiranja 

 

372.492 

 

2.494.606 

 

    S k u p a j 

 

65.999.422 

 

64.391.350 

 

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu 
proračuna za leto 2020 znaša 1.608.072 € in predstavlja spremembo stanja sredstev na računih 
občine.  

Občina v letu 2020 ne izkazuje presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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1 . 1 . 1 .  R E A L I Z A C I J A  B I L A N C  J A V N O F I N A N Č N I H  T O K O V  

REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV( bilanca A )  

I .  S P L O Š N I  D E L  

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V   3 . 7 2 4 . 5 4 6  €  

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 71.371.036 €.  Realizirani 
prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2020 so znašali 65.621.290 €, kar pomeni 91,9% -
tno realizacijo glede na veljavni plan.  

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo predvideno 77.106.198 € odhodkov. Po načelu denarnega 
toka je bilo do konca leta realiziranih 61.896.744 € odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili 
glede na veljavni proračun realizirani v višini 80,3% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša 
obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v nadaljevanju. 

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A se izkazuje kot proračunski presežek/primanjkljaj. V 
sprejetem proračunu je bil načrtovan primanjkljaj v višini 5.735.162 €. Realiziran pa je bil 
proračunski presežek v višini 3.724.546 €. 

PRIHODKI 65.621.290 €  

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 65.621.290 € 

V nadaljevanju je podana obrazložitev realiziranih prihodkov iz bilance A vseh neposrednih 
proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava ter krajevne skupnosti), ki obsegajo davčne 
prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih 
blagajn javnega financiranja. 

Davčni prihodki so znašali 44.140.358 €, kar predstavlja 104,3%-tno realizacijo glede na veljavni 
plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 67%-tni delež. Nedavčni 
prihodki so znašali 15.242.944 € oziroma 123,9% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova 
struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 23%.  Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 
2.501.725 € oziroma 25,8% glede na veljavni plan, kar predstavlja 4% od skupno realiziranih 
prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 400.530 €, oziroma 200% glede na 
veljavni plan, kar predstavlja 1% od skupno realiziranih prihodkov. Transferni prihodki pa so 
realizirani v višini 3.118.395 € oziroma 47,9% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi 
skupnih prihodkov predstavljala 5%-tni delež. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 217.338 
€ oziroma 72,5% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo v skupnih prihodkih. 

 

Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2020 po skupinah 
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70 DAVČNI PRIHODKI 44.140.358 € 

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 
posebnimi zakoni. S proračunom za leto 2020 je bilo predvidenih 42.340.456 € vplačil iz naslova 
davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 44.140.358 € ali  104,3% glede na planirani znesek. 
Njihovo realizacijo podajamo po vrstah davčnih virov: 

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK 29.520.151 € 

7000 Dohodnina 

Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Prihodki 
iz naslova dohodnine so realizirani v višini 29.520.151 €  in predstavlja 106% s sprejetim 
proračunom načrtovane letne višine.  

Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe 
občin določata Zakon o financiranju občin in Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021. 
Skladno z višino, ki izhaja iz  izračunov Ministrstva za finance z dne 1.10.2019 je znašal načrtovani 
letni znesek dohodnine 27.871.456 €. Z uveljavitvijo Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS, št. 61/20), ki je bil 
objavljen 30.4.2020, je bil določen višji znesek povprečnine za leto 2020 v višini 623,96 €. Razlika 
med prihodki iz 14. člena ZFO-1 od 1. januarja 2020 do uveljavitve tega zakona, ki je izračunana ob 
upoštevanju povprečnine v višini 623,96 € in povprečnine v višini 589,11 € se je občinam nakazala 
v zadnjem tednu meseca maja 2020. Na osnovi zvišane povprečnine in primerne porabe je realiziran 
priliv dohodnine znašal 29.520.151 €, kar je za 1.648.695 € več od izračunanega zneska v sprejetem 
proračunu za leto 2020. 

V proračun občine  se prihodki od dohodnine vplačujejo redno vsak teden. V enakem obdobju lani je 
bila dohodnina realizirana v višini 27.150.638 €. 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 13.332.202 € 

Davki na premoženje so realizirani v višini 13.332.202 € oziroma 103% predvidenega plana. 

7030 Davki na nepremičnine 

Davki na nepremičnine vključujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od 
premoženja. 

V davkih na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča največji delež. 
Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 11.116.507 € oziroma 
105% predvidenega plana.  V enakem obdobju lani je priliv znašal 10.360.983 € .  

Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2020 znašala skupno 8,9 mio €. Višina odmere za fizične 
osebe pa je znašala 1,6 mio €. Odmerjeno višino nadomestila pravne in fizične osebe plačujejo 
akontativno v obrokih.  

Spomladi  je župan izdal Odredbo, številka 843-3/2020 z dne 24.3.2020 za omilitev posledic 
epidemije COVID-19, v kateri določa, da se fizičnim osebam zagotovi trimesečni zamik plačevanja 
obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo zemljišč. Tako se del obrokov, ki jih plačujejo fizične 
osebe in nekatere prošnje za zamik plačila s strani pravnih oseb zaradi vpliva epidemije COVID -19 
prenašajo v leto 2021. 

Med letom je bil realiziran dodaten priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz naslova 
končne razdelitve stečajne mase Toncity Pacifik Investicije d.o.o. v višini 196.493 € in zamudne 
obresti iz tega naslova v višini 335.342 €, v skupnem znesku dodatno 531.835 €, kar je bistveno 
prispevalo k realizaciji nad planirano višino. 

Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je realiziran v višin 48.940 € oziroma 84% 
predvidenega plana. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih.  

7031 Davki na premičnine 

Druga vrsta v podskupini davkov na premoženje so davki na premičnine. 
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Davek na premičnine, ki se nanaša na Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP); (Uradni list RS, št. 
117/2006, 40/2012) odmerja in izterjuje FURS in je v letu 2020 realiziran v višini 29.883 €, kar 
predstavlja 100% letnega plana. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa plovila v evidenco o 
registraciji. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

 

7032 Davki na dediščine in darila 

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila. 

Priliv iz naslova davka na dediščine in darila po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD); 
(Uradni list RS, št. 117/2006). Predviden je bil v višini 510.000 € in  ob koncu leta realiziran v višini  
572.285 €, kar predstavlja 112% letnega plana. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega 
naslova razporeja občinam po posamezni odmeri. V enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 
626.000 €. 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 

Zadnji v podskupini davkov na premoženje je davek na promet nepremičnin in finančno premoženje. 

Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 
1.564.587 €, kar predstavlja 92 % letnega plana. Priliv je odvisen od odmer po dejansko opravljenem 
prometu. Prihodki skladno z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) 
pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Davek plačujejo pravne in fizične osebe. V 
enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 1.882.992 €. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.288.005 € 

Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi vseh prihodkov občine na letni osnovi 2%-
tni delež in so ob koncu leta realizirani v višini 83 % predvidenega plana. Zajemajo naslednje vire: 

    7044 Davki na posebne storitve 

Priliv iz naslova davka na dobitke od iger na srečo na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, 
št. 14/11 -uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 - ZIN-B) pripada občini kjer ima zavezance 
stalno bivališče. Predviden je bil v višini 15.000 € in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših 
občanov realiziran v višini 14.944 €, kar predstavlja 100% letnega plana.  Davki na posebne storitve 
zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti 
dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev in so bili ob koncu leta 
realizirani v višini 1.273.061 €, kar predstavlja 83% letnega plana in zajemajo: 

•Priliv iz naslova turistične takse je realiziran v višini 392.789 €, kar predstavlja 96% letnega plana. 
Zaradi epidemije v letu 2020 je bil predviden izpad prihodkov iz tega naslova, vendar pa je zaradi 
koriščenja turističnih bonov realiziran priliv blizu načrtovane višine. Turistična taksa je predpisana 
z Zakonom  o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 25/14) in Odlokom o 
turistični in promocijski taksi MOK (Uradni list RS 41/18, veljaven od 16.06.2018 dalje) ter 
predstavlja namenski vir za spodbujanje razvoja turizma. Priliv iz naslova turistične takse zajema 
tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj. 

•Priliv iz naslova občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Koper  (Uradni list RS, 
št. 140/06) in po  Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini 
Koper (Uradni list RS, št. 103/15) je bil realiziran v višini 389.304 €, kar je 64% glede na letni plan. 
Največji del priliva iz tega naslova se nanaša na občinsko takso za uporabo javne površine za izvajanje 
gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«. Zaradi epidemije se javna služba 
ni izvajala od 13. marca 2020 pa do 1. junija 2020 in od 18. oktobra 2020 do 31. decembra 2020, zato 
se za to obdobje občinska taksa ni odmerila. Prav tako je občina omogočila oprostitve plačila občinske 
takse za uporabo javnih površin drugim zavezancem, kar je razlog za izpad  navedenega priliva.  

•Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna FURS tako, da  lokalna 
skupnost na odmero in izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 6.954 € 
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oziroma 139% glede na letni plan. Skladno z drugim odstavkom 49. člena Zakona o gozdovih se 
sredstva pristojbin nameni izključno za vzdrževanje gozdnih cest. 

•Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode je bila za leto 2020 planirana v višini 510.000 € in 
v tej podskupini prihodkov predstavlja enega izmed pomembnejših prihodkov.  Sredstva takse za 
odpadne vode so bila vplačana v višini 484.014 €. Sredstva okoljskih taks so z Odlokom o proračunu 
MOK za leto 2020 opredeljena kot namenska sredstva in se uporabljajo za gradnjo infrastrukture 
namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja skladno s 7. členom Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - 
ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415). Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje 
proračunsko leto in izkazujejo kot namenska sredstva. Skladno z zakonodajo prilive iz tega naslova 
razporeja občinam po posamezni odmeri Finančne uprave Republike Slovenije. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.242.944 € 

Nedavčni prihodki,  ki so vir občinskega proračuna zajemajo prihodke od udeležbe občine na 
dobičku podjetij, prihodke od obresti, druge prihodke od premoženja, različne vrste taks in 
pristojbin, denarne kazni ter druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so bili v letu 2020 vplačani 
v višini 15.242.944 €, kar je 123,9%  od za leto 2020 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem 
planu. 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 9.725.744 € 

7100 Prihodki od udeležbe občine na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 

Priliv iz naslova udeležbe občine na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bil 
v letu 2020 realiziran v višini 526.011 €. Glavni delež priliva iz naslova prejetih dividend predstavlja 
izplačilo dividend od delnic Luke Koper, ki je bil realiziran v septembru skladno s sklepi skupščine 
delniške družbe v višini 469.870 €, kar je pod načrtovano višino. V letu 2020 je bil realiziran tudi 
priliv iz naslova vplačila presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja javnega zavoda Obalne 
lekarne v višini 55.432 €, kar predstavlja namenski vir za financiranje zdravstvene dejavnosti po 
Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16,77/17 in 73/19). Preostali manjši del 
realiziranih prilivov se nanaša na izplačilo dividend od ostalih delnic, ki jih ima občina v lasti. 

7102 Prihodki od obresti 

Prihodki od obresti so realizirani v višini 1.165.473 €, kar je nad načrtovano letno višino. Realizacija 
se nanaša na obresti iz naslova vezav sredstev na vpogled, kratkoročnih depozitov in zamudnih 
obresti iz naslova izvršilnih postopkov. Glavni delež priliva izhaja iz naslova zamudnih obresti po 
sodnem postopku, z državo v višini 1.139.788 €, vezano na razlastitev nepremičnin zaradi gradnje 
ceste (navezava luke na avtocesto).  

7103 Prihodki od premoženja 

Prihodki od premoženja zajemajo : 

•Prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so bili ob koncu leta realizirani v višini 
1.040.266 €, kar predstavlja 118% planirane višine.  

Redni letni prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili ob koncu leta realizirani v višini 
768.231 €, kar predstavlja 88% planirane višine. V enakem obdobju lani so znašali 960.217 €. Zaradi 
epidemije je zmanjšan prihodek iz naslova oprostitve najemnin za poslovne prostore, ki jim je bilo v 
skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20) in skladno z 2. odstavkom 34. člena Zakona o 
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 61/20) prepovedano obratovanje. Letni  priliv je tako pričakovano nižji od načrtovanega. 
Razlog, da je skupni priliv iz naslova najemnin za poslovne prostore ob koncu leta realiziran nad 
planirano višino, pa je evidentiranje poplačila najemnin podjetja Kompas shop d.o.o. od leta 2013 do 
leta 2018, po zaključenem sodnem postopku in sicer v višini 272.035,30 €. Prihodki od najemnin 
parkirnih prostorov in ostalega premoženja so realizirani v višini 22.471 €. 
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•Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so realizirani v višini 2.751.687 €. Pretežni del vplačil se 
nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 2.737.920 €, 
ker se je akontacija koncesijske dajatve za leto 2020 med letom zmanjšala. Na podlagi 15. člena 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, 
opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno 
vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, 71/08, 32/11, 53/13, 
25/14, 3/18, 41/18 in 62/19) predstavlja  koncesijska dajatev namenski vir za sofinanciranje javne 
občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev 
občine, zaradi vplivov pristanišča.  

•Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesije za prenovo in 
urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. 
Ljubljana v višini 9.465 €. Koncesija za  trajnostno gospodarjenje z divjadjo pa je bila vplačana v višini 
4.302 €.  

•Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so realizirani v višini  69.673 €, kjer se 
vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo. 

•Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil  249.789 € oziroma 
62 % od planiranega obsega prilivov. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi 
sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine ter predstavljajo 
namenski vir po Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). Letni  priliv je tako pričakovano nižji od načrtovanega 
zaradi zaprtja igralnic v času epidemije. 

•Med prihodke od premoženja se vključujejo tudi prihodki od najemnin gospodarske javne 
infrastrukture. Realizacija vplačil iz tega naslova znaša 2.203.903 €, kar predstavlja 81% planirane 
višine. Najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem plačujeta javna podjetja 
Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper. Na podlagi določb Sporazuma o plodovih (najemninah) 
skupne gospodarske javne infrastrukture med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, ki ga je 
potrdil Občinski svet dne 29.12.2020, je bila Občini Ankaran nakazana najemnina v višini 400.000 €. 
Znesek je skladno z 59. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava izkazan v breme istovrstnih prihodkov. Letni  prihodek 
najemnin v proračunu Mestne občine Koper je nižji od načrtovanega. 

•Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 1.335.371 €, kar je nad načrtovano letno višino. 
Dodatni nepredviden del prihodka odpade na izplačilo solastniškega dela na sodni stavbi ter na 
zemljišču ob njej v višini 1.286.417 € po sodbi okrajnega sodišča. Preostali manjši del odpade na 
poravnave občanov iz naslova razdružitev, sodnih poravnav in drugih premoženjsko pravnih 
postopkov. Prav tako je bila vplačana najemnina za električne avtobuse v višini 14.717 €, ki so bili 
dani v najem, na podlagi aneksa št. 10 h Koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne 
službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine 
Koper, v mesecu septembru 2020. 

•Iz naslova odškodnin za služnost in pogodbenih obveznosti za stavbne pravice je bil realiziran priliv 
v višini 93.069 € oziroma 93 % od planiranega obsega prilivov.  

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 243.203 €. Ti se 
v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od 
premoženja. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 50.843 € 

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi skupnih proračunskih prihodkov. Prihodki iz 
naslova upravnih taks so bili v letu 2020 vplačani v višini 50.843 € ali 92%  glede na letni plan. 
Pripadajo občini na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno 
besedilo). 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 302.496 € 

Globe in druge denarne kazni vključujejo: 
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•Globe in druge denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2020, so znašale 222.593 € in so 
bile realizirane v višini 95% glede na letni plan. 

•Povprečnine po zakonu o prekrških oziroma stroški postopkov so vplačane v občinski proračun v 
višini 29.157 €, kar predstavlja 146% planirane višine. 

•Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2020 so 
znašale 50.746 € in so bile realizirane v višini 254% glede na letni plan. Pripadajo občini na podlagi 
Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za   degradacijo in uzurpacijo prostora in o 
načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14) na osnovi izdanih odločb državnih 
organov. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 174.871 € 

•Prihodki od prodaje blaga in storitev pri proračunskem uporabniku - občinski organi in uprava so 
realizirani v višini 28.076 €. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo 
na podlagi javnega razpisa, uporabnina prostorov v Sv. Frančišku in Pretorski palači. 

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 146.795 € in 
zajema predvsem prilive od grobnin. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 4.988.990 € 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini  4.988.990 € oz. 140,9 % veljavnega plana. 

Največji vir v tej podskupini so prihodki od komunalnega prispevka. Komunalni prispevek, ki ga 
plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 2.888.127 €, kar 
predstavlja 96% glede na letni plan. Zakon o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12) in 
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) izrecno določata 
namenskost porabe zbranega komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme, ki je 
opredeljena tudi v Odloku o proračunu MOK. Ti prihodki predstavljajo v strukturi vseh planiranih 
prihodkov proračuna 4% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir.  

Sledijo še: 

•Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 110.000 €, realizirani pa so v višini 1.027.029 €.  
Realizirani prihodki se nanašajo na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne 
poravnave, odškodnine in plačila predujmov. Nepredvideni del realiziranih prihodov v višini 901.673 
€ se nanaša na sodno poravnavo odškodnine in vračilo sodnih stroškov s strani države vezano na 
razlastitev nepremičnin zaradi gradnje ceste (navezava luke na avtocesto).  

•Prihodki od odvoza vozil so bili v ob koncu leta realizirani v višini 1.553 € oziroma 78% glede na 
letni plan.  

•Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 
60.069 € oziroma 89% glede na predvideni obseg in se nanašajo na prispevke krajanov za izgradnjo 
kanalizacijskih priključkov po Odloku o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno 
kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 123/2004). 

•Ostali prihodki so bili planirani v višini 110.000 €, realizirani pa so v višini 862.189 €. Izkazujejo 
izredne prilive, ki jih ni bilo možno razvrstiti na druge ustrezne konte. Zajemajo predvsem poplačila 
iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, provizije za uporabo 
površine na objektih, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka in druge izredne 
prihodke. V letu 2020 je v okviru ostalih odhodkov zajeta končna razdelitev stečajne mase Toncity 
Pacifik Investicije d.o.o. v višini 945.284, kar je bistveno prispevalo k realizaciji teh prihodkov nad 
planirano višino. V okviru ostalih nedavčnih prihodkov so se prehodno evidentirala tudi  
nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno 
prihodka zmanjšana na ustrezni prihodkovni postavki in sicer zmanjšanje v višini 113.786 €. 

 Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 27.733 €. 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.501.725 € 

Kapitalski prihodki  so prihodki, ki so realizirani iz naslova  prodaje stvarnega premoženja, 
nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do 
konca leta vplačani v višini 2.501.725 €, kar je 25,8%  za leto 2020 načrtovanih kapitalskih 
prihodkov. 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 728.353 € 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so  realizirani v višini 728.353 €, kar predstavlja 11 % 
zastavljenega plana. 

• Realizacija prilivov od prodaje zgradb in prostorov je ob koncu leta znašala 723.708 €, kar 
predstavlja 11% glede na letni plan. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom 
razpolaganja s stvarnim premoženjem. Večji del realiziranega priliva se nanaša na plačilo kupnine za 
nepremičnino s parcelna štev. 3087/1 k.o. Boršt (stolp Glem) v višini 624.719 €. 

• Realizacija prilivov od prodaje  prevoznih sredstev je ob koncu leta znašala 4.645 €.  

Prihodki se nanašajo na realizirano odprodajo skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem. 

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 1.773.372 € 

• Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 1.724.923 €. Prihodki zajemajo 
realizirano odprodajo stavbnih zemljišč skladno s programom razpolaganja s premoženjem na 
podlagi javnega razpisa ter neposredno prodajo funkcionalnih zemljišč k posameznim gradbenim 
parcelam. 

• Namenski prejemki od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirani v višini 48.449 €. Namenska 
sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se skladno z Odlokom o proračunu MOK v enaki višini 
evidentirajo na odhodkovni strani proračuna. 

Skupni prihodki od prodaje in zamenjave stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 1.773.372 € 
oziroma 55% glede na plan. 

73 PREJETE DONACIJE 400.530 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 400.530 € 

Prejete donacije iz domačih in tujih virov so sredstva prejeta 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. 

Vplačila iz naslova donacij so realizirana v višini 400.530 €. Priliv v višini 400.000 € se nanaša na 
dogovor občine z Luko Koper v povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra za leti 
2019 in 2020. Realizirana vplačila iz naslova donacij v višini 530 € pripadajo krajevnim skupnostim. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.118.395 € 

Transferni prihodki  predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v 
našem primeru lokalna skupnost) prejema iz drugih javno finančnih blagajn –državnega proračuna 
ali iz državnih skladov. 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ 3.090.044 € 

V podskupini so predvidena sredstva v sprejetem proračunu višini 3.570.290 € pretežno iz 
državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter manjši del iz občinskih proračunov in iz 
javnih skladov. 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
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Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 3.030.608 €, kar predstavlja 100,5% 
plana.  

V letu 2020 so bila realizirana sredstva za naslednje namene: 

•Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje so bila realizirana 
v višini 321.224 €. Nakazana so bila sredstva na podlagi odločbe za sofinanciranje dvojezičnosti in 
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki jo je na predlog Urada 
Vlade RS za narodnosti izdala Vlada RS.  

•Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarne takse je bila predvidena v višini 300.000 €. Realizacija ob koncu leta znaša 356.141 €.  

•Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 28.135 €. 

•Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa 
družinski pomočnik znaša 172.332 € 

•Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 
416.536 €. 

•Prav tako je realiziran predviden priliv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
za gozdne ceste in upravljanje državnih gozdov v višini 4.626 € in nakazilo po sklepu s strani Zavoda 
za gozdove RS v višini 289,62 €. 

•Priliv v višini 80€ za povračilo stroškov uporabe aplikacije AJDA – škode v kmetijstvu. 

•Priliv za izvedbo oziroma sofinanciranje projekta Teden mobilnosti  je bil vplačan v višini 6.000 €. 

•Realizacija priliva iz naslova povračila  stroškov nastalih kot posledica nalezljive bolezni Covid-19 v 
letu 2020 znaša 163.335,20 €. 

• Vlada RS je s sklepom št. 57101-1/2020-3 z dne 2. 7. 2020 dodelila Mestni občini Koper sredstva v 
višini 174.148,70 € za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje 
(schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Realizacija priliva iz tega naslova, 
na podlagi oddanih zahtevkov znaša 169.469 €.  

•Realizacija priliva iz naslova dodatka za COVID-19 v višini 45.635 €. Gre za vplačilo na podlagi 
posredovanih zahtevkov občine za mesec marec, april in maj, za kritje izplačil dodatka zaposlenim za 
delo v rizičnih  razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor(Uradni 
list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 
80/18) in na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20). 

•Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova nakazila 
Zavoda za gozdove RS za gozdne poseke znaša 6.845 €. 

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo dodaten vir, ki jih je občina 
pridobila iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije preko javnih 
razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna in so bila v 
sprejetem proračunu predvidena v višini 1.778.887 €. Realizacija prejetih sredstev iz državnega 
proračuna znaša 1.339.960 €, kar predstavlja 75 % plana.  

V okviru Kohezijskega sklada so bili predvideni prilivi za naslednje projekte:  postavitev postaj za 
vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. V okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa bil predviden priliv nakup e-avtobusov za prevoz 
potnikov. 

Skladno z dinamiko izvedbe posameznih navedenih investicij  je bil v letu 2020 realiziran priliv za 
sofinanciranje nakupa e-avtobusov in kavalirjev v višini 577.280 €. Realiziran je bil tudi priliv iz 
naslova sofinanciranja projekta "Obnova italijanske gimnazije" v višini 8.603,68 €. 

Za izvedbo projekta TURIZMO IŠTRIANO smo pridobili namenska sredstva v višini 1.068,94 €, za 
izvedbo projekta MARISTRA pa namenska sredstva v višini 8.025 €. 

Sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO : 
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Eden izmed prilivov iz državnega proračuna je pridobljen na podlagi povabila k oddaji načrta porabe 
za koriščenje sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili Zakona o financiranju občin. 
Občina je v letu 2020 prijavila  in realizirala projekt »Dozidava OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige«, ki 
je bil sofinanciran iz tega naslova v višini 744.983 €. 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila načrtovana v višini 540.000€ in realizirana v 
višini 59.436 €. Realizacija v višini 58.795 € se nanaša na  vplačila  občine Ankaran na podlagi 
sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med Mestno občino Koper in 
Občino Ankaran z dne 15.12.2015 za povračilo  servisiranja obveznosti iz naslova najetih posojil.  

Med prejeta sredstva drugih občin so vključena tudi sredstva Občine Izola, Občine Piran in Občine 
Ankaran, ki se nanašajo na plačilo zavarovalne premije za zavetišče za živali in za vzdrževalna dela 
na tem objektu. 

Nerealiziran del se nanaša na predvideno sofinanciranje Občine Ankaran za projekt Čisto za Koper 
in Ankaran, ki se še ni pričel izvajati in za nerealizirano plačilo obveznosti za amortizacijo s strani 

Občine Ankaran. 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov so bila predvidena v višini 15.000 € in so se  nanašala na  
sofinanciranje nabave električnih vozil za občinsko upravo s strani Eko sklada. Mestna občina Koper 
ni pristopila k izvedbi projekta, zato priliv ni bil realiziran. 

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 28.351 € 

Prihodki  iz te podskupine so v letu 2020 v proračunu MOK bili predvideni v višini 2.945.960 € in 
predstavljajo prejeta sredstva za izvajanje centraliziranih ter drugih programov ter kohezijskih 
skladov iz sredstev proračuna Evropske unije. Sistem nakazovanja sredstev temelji na predložitvi 
zahtevkov z dokazili o plačilu že opravljenih del, kar pomeni zalaganje proračunskih sredstev.  

Iz Kohezijskega sklada (KS) je bilo predvideno sofinanciranje projektov: postavitev postaj za 
vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. Zaradi 
zamika terminskega plana izvedb navedenih projektov do realizacije sofinanciranja ni prišlo. 

Realiziran je bil le priliv v višini 4.276 € iz naslova sofinanciranja projekta Turizmo Ištriano in priliv 
v višini 24.075 € iz naslova sofinanciranja projekta MARISTRA. Gre za sredstva za projekte iz pristopa 
LEADER se evidentirajo v okviru sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije za izvajanje skupne kmetijske politike. 

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 217.338 € 

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU 8.366 € 

V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni evropski 
partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz raznih skladov oz. 
politik. Realizacija v letu 2020 znaša 8.366 € za projekt Meds Garden. 

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCUJ IN IZ DRUGIH DRŽAV 208.972 € 

Od drugih evropskih institucij so bila za sofinanciranje projekta SUMPORT vplačana sredstva  v višini 
163.574,19 €, za projekt LIKE sredstva  v višini 45.397,30 €. Skupaj so bili realizirani prilivi od drugih 
evropskih institucij v višini 208.972 €. 
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ODHODKI 61.896.744 €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 61.896.744 € 

Celotni odhodki  iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so realizirani v skupni višini 
61.896.744 € in so dosegli 80,3 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu  za leto 
2020. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski 
organi in uprava ter 22 krajevnih skupnosti). 

 

 

 Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2020 po skupinah 

 

Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 16% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna. Tekoči 
transferi predstavljajo največji delež odhodkov in sicer 51%. V strukturi celotnih odhodkov 
predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 29 % vseh odhodkov, sredstva za 
investicijske transfere pa 4%. Skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2020 realizirano 33% vseh 
odhodkov.   

Spremembe, ki so evidentirane v planu 2 izhajajo iz izvedenih prerazporeditev sredstev med letom 
skladno z odlokom, glede na prevzete pravice porabe. 

40 TEKOČI ODHODKI 9.594.477 € 

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2020 so bili tekoči odhodki planirani v višini 11.370.766 
€, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 11.278.564 €. 
Realizirani so bili v višini 9.594.477 €, kar predstavlja 85,1% glede na veljavni plan. 

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, 
stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. 
Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti. 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 4.345.271 € 

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2020 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih 
uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 4.631.209 €. S 
prerazporeditvijo sredstev so bile pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenih ,znižane na 
4.500.341 €.  
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Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 4.345.271 €, kar predstavlja 96,6% 
veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, se nanaša na občinske 
funkcionarje in zaposlene v občinski upravi. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 712.348 € 

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 746.640 €. 
S prerazporeditvijo sredstev so bile za prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene 
pravice porabe v višini 747.568 €. 

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost  so bile realizirane v višini 
712.348 €, kar prav tako predstavlja 95,3% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina 
realiziranih sredstev za ta namen, se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 
delodajalcev za socialno varnost 8,2% vseh odhodkov. 

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE 4.045.387 € 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za 
opravljene storitve, ki jih občina naroča na trgu za kritje stroškov operativnega delovanja ter za vrsto 
programskih področij. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse 
vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za blago in storitve 
je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 predvideno  5.289.777 €. S prerazporeditvijo sredstev so 
bile za izdatke za blago in storitve zagotovljene pravice porabe v višini 5.329.215 €. V letu 2020 je 
bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.045.387 €, kar predstavlja 75,9% veljavnega 
proračuna.  

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 7 % vseh odhodkov zajemajo 
poleg režijskih izdatkov tudi izdatke za izvajanje programov občine po vseh področjih proračunske 
porabe med katerimi so pomembno udeležena naslednja področja: obveščanje javnosti, razpolaganje 
z občinskim premoženjem, priprava projektov za sofinanciranje iz EU, mednarodno sodelovanje, 
izvedba protokolarnih dogodkov,  program turizma in promocije občine, programi varovanja okolja 
in prostorskega načrtovanja. 

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika – 
»Občinski organi in uprava« znaša 3.510.127 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih 
skupnosti pa znašajo 535.260 €. 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 291.037 € 

V proračunskem letu 2020 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 
303.140 €. Odhodki obresti so se s prerazporeditvijo pravic porabe znižali na 301.440 €. Skladno z 
anuitetnimi načrti so bili  stroški domačih obresti za najeta posojila  realizirani v višini 291.037 €, 
kar predstavlja 96,6% glede na veljavni plan. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 0,47% vseh odhodkov. 

409 REZERVE 200.434 € 

V proračunu za leto 2020 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 400.000 €.  

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 200.000 €. V skladu z 42. členom 
Zakona o javnih financah 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. Realizirana poraba 
splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene je znašala 434 €. 

Poročilo o realizaciji  sredstev splošne proračunske rezervacije  je podano v poglavju 1.1.6. 

Rezerve za naravne nesreče  se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v 
katero se  skladno z zakonom o javnih financah izloča  del tekočih prejemkov.  Sredstva se namenjajo 
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za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V letu 2020 je bilo skladno 
s planom v sklad izločenih 200.000 €. Poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2020 je znašala 
113.566,77€. 

Poročilo o realizaciji  sredstev rezervnega sklada za leto 2020 je podano v poglavju 1.1.7. 

41 TEKOČI TRANSFERI 31.661.770 € 

410 SUBVENCIJE 1.814.720 € 

V sprejetem proračunu za leto 2020 so bili tekoči transferi planirani v višini 32.713.861 €, po 
opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 32.768.659 €, realizirani 
so bili v višini 31.661.770 €, kar predstavlja 96,6% glede na veljavni plan. V celotni strukturi 
proračuna ti odhodki predstavljajo 51%-tni delež. 

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva 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. 

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem 
proračunu predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje 
pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja ter sofinanciranje na 
področju promocije občine. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 1.814.720 €, kar je 
96,1% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 
subvencije 2,9 % vseh odhodkov. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 12.780.786 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom 
ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega 
proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in 
starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter 
drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 
ki jih zagotavlja občinski proračun se realizira v okviru področja proračunske porabe socialnega 
varstva in otroškega varstva v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili 
staršev za varstvo otrok. 

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, 
podzakonski akti in občinski predpisi. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja 
števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov s področja socialnega 
varstva se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po 
drugih kriterijih. Odstopanja beležimo na nekaterih programih tudi zaradi posledic epidemije COVID 
-19. 

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v 
veljavnem proračunu znaša 13.130.614 €. Izplačila so v letu 2020 znašala 12.780.786 € oziroma 
97.3% veljavnega proračuna. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 20,6 % 
vseh odhodkov. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.678.070 € 

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med 
neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, 
kulturne organizacije, športna društva, ustanove in drugi nevladni subjekti. Neprofitnim 
organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2020 namenjeno 2.994.053 €, realizacija 
pa znaša 2.678.070 € (89,5% veljavnega plana). 

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim 
organizacijam in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s 
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področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij 
delovanja. Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih natečajev ter na podlagi kriterijev in 
sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti. Zaradi izvajanja ukrepov blažitve 
posledic Covid-19, sredstva niso bila realizirana v celoti, saj tudi posamezne programe ni bilo mogoče 
izvesti v celoti. 

V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam 4,3%.  

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -
občinski organi in uprava znaša 2.668.970 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih 
krajevnih skupnosti znašajo 9.100 €. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 14.388.194 € 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 23,2% vseh odhodkov. Delež drugih 
tekočih domačih transferov v celotni strukturi odhodkov je vsako leto višji. 

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 

Sredstva realizirana v višini 502.640 € se nanašajo na prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 
15.čl. zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Tekoči transferi v javne zavode  

Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja javnih 
zavodov. To je sredstva za plače in prispevke zaposlenim v javnih zavodih ter sredstva za izdatke za 
blago in storitve. V veljavnem proračunu za leto 2020 so bila za te odhodke predvidena sredstva v 
skupni višini 8.890.302 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 8.594.448 €, oziroma 96,7 
% od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen 
delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva.  

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo 
s proračunom opredeljenih programov. V veljavnem proračunu za leto 2020 so bila za te odhodke 
predvidena sredstva v skupni višini 5.299.541 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 
5.232.947 €, oziroma 98,7 % od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim 
podjetjem ter za vzdrževanje cest in javne razsvetljave.  

Tekoči transferi v javne agencije 

Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 58.158 €, kar je 91,1% glede na veljavni plan. Največji 
delež sredstev namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe 
gospodarstva in sicer v višini 63.846 €. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 18.052.024 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 18.052.024 € 

Investicijski odhodki so plačila, ki so namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, 
investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. 

S sprejetim proračunom za leto 2020 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih 
sredstev predvideni v višini 29.946.555 €. Veljavni proračun za ta namen znaša 29.839.046 € in 
zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno s 8. členom odloka in so obrazložene v 
nadaljevanju. 

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je znašala 60,5 % glede na letni plan. 
Zaradi zamika dinamike izvajanja posameznih projektov in zaradi posledic epidemije COVID-19 je 
realizacija nižja od načrtovane. 
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Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 10.421.553 € 
(58,6%- tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 3.253.094 
€ (66,5% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 
1.714.201 € kar predstavlja 47,8% od planirane višine, za nakup zemljišč v višini 749.291 € (66,4% 
od planirane višine), za nakup opreme  v višini 717.267 € (71,4% od planirane višine), za nakup 
prevoznih sredstev  v višini 588.689 € (93,1% od planirane višine), za nakup zgradb in prostorov v 
višini 422.818 € (83% glede  planirano višino), za nakup nematerialnega premoženja v višini 132.739 
€ (54,7% od planirane višine) ), ter za nakup drugih osnovnih sredstev 52.373 € (91,1% od planirane 
višine). 

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v 
finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 368.486 €. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 29 % 
vseh odhodkov. V letu 2019 je njihov delež predstavljal 26% vseh odhodkov. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.588.473 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 655.946 € 

S sprejetim proračunom za leto 2020 so bili investicijski transferi planirani v višini 3.075.016 €. 
Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 8. členom odloka izvedene 
prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 3.219.929 €. 
Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri 
koristnikih teh sredstev znašala 80,4%  od planirane višine. V strukturi celotnih odhodkov 
predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 4% vseh odhodkov, kar je enako kot v 
predhodnem letu.  

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva 
in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in 
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo, itd. 

V podskupini kontov so vključeni transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim 
podjetjem in družbam v lasti občine, privatnim podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. 
Sredstva so namenjena spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, za 
program požarnega sklada, za obnove fasad v mestnih in vaških jedrih ter omilitvenim ukrepom na 
območju vpliva izvajanja pristaniške dejavnosti. Kot podpora izvajanju investicij v odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda so bile realizirane tudi subvencije za izvedbo malih čistilnih 
naprav.  

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 299.000 
€ (57% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 298.546 € 
(54,6% od planirane višine), investicijski transferi javnim podjetjem v višini 58.400 € (28% od 
planirane višine). Zaradi zamika dinamike izvajanja posameznih projektov in zaradi posledic 
epidemije COVID-19 je realizacija nižja od načrtovane. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.932.527 € 

V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom,  med katerimi 
prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska 
vlaganja v premoženja, ki ga imajo v upravljanju. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov 
prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje 
objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev v njihovem upravljanju.  
Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 1.932.527 € kar predstavlja 99,6% od planirane 
višine. 
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B .  R A Č U N  F I N A N Č N I H  T E R J A T E V  I N  N A L O Ž B  5 . 6 4 0  €  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.640 € 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 5.640 € 

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2020 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po 
stanovanjskem zakonu realizirana  v višini 5.640 €, kar znaša 112,8 % glede na letno planirano višino.  

Izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso bili načrtovani in tudi ne realizirani. 

 

C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  - 2 . 1 2 2 . 1 1 4  €  

PRIHODKI 372.492 €  

RAČUN FINANCIRANJA 372.492 € 

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.  

50 ZADOLŽEVANJE 372.492 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 372.492 € 

Med prejemki bilance C je realizirano najetje novega kredita pri državnem proračunu skladno s 
prvim odstavkom 23. člena ZFO -1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021  (Uradni list RS, št. 75/19) v višini 372.492 € in sicer za projekt  "EUS 
in obnova vrtca Semedela enota Slavnik".  Doba odplačevanja navedenih povratnih sredstev je 10 let 
brez stroškov obresti. 

 

ODHODKI 2.494.606 €  

 RAČUN FINANCIRANJA 2.494.606 € 

55 ODPLAČILA DOLGA 2.494.606 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.494.606 € 

V letu 2020 so bili realizirani izdatki iz naslova odplačil domačega dolga pri poslovnih bankah in 
drugih domačih kreditodajalcih skladno z anuitetnimi načrti v višini 2.494.606 €. 

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2019 je znašalo 33.111.359 €. 

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2020 znaša  30.989.244 €. 

 

SPREMEMBNA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A, bilanci B in bilanci C se izkazuje kot sprememba stanja 
sredstev na računu in na dan 31.12.2020 in znaša  1.608.072 €. V višini razlike med prejemki in 
izdatki je bilo v sprejetem proračunu predvideno  črpanje sredstev na računih v višini 7.624.770 €. 

 

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12 preteklega leta znaša 12.904.491 €. 
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1 . 1 . 2 .  N E P O S R E D N I  P R O R A Č U N S K I  U P O R A B N I K I  K R A J E V N E  S K U P N O S T I  -  
P O V Z E T E K            

                  

Skladno z zakonom o javnih financah so v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi 
razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V letu 2020 so v 
zaključnem računu proračuna in v računovodskem izkazu Prihodkov in odhodkov zajeti vsi 
neposredni proračunski uporabniki  skladno  s predpisano ekonomsko klasifikacijo in sicer 
realizacija finančnega načrta »Občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih  
skupnosti.  

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine 
in jih realizirajo krajevne skupnosti same, so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2020 opredeljeni 
kot izvirni prihodki krajevnih skupnosti.  

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne 
infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen 
na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. V letu 2020 
so za ta dva namena krajevne skupnosti iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 546.450 €. 

 

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 425.105 € in so razporejeni 
skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte: 

 

 

  LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI       

Konto Opis Plan: 2020 
Realizacija: 

2020 
Indeks 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 574.722 417.731 73 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 365.122 243.203 67 

7102 Prihodki od obresti 10 0 0 

7103 Prihodki od premoženja 365.112 243.203 67 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 175.050 146.795 84 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 175.050 146.795 84 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 34.550 27.733 80 

7141 Drugi nedavčni prihodki 34.550 27.733 80 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.000 0 0 

722 
PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 6.000 0 0 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.000 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 400 530 133 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 400 530 133 

7300 Prejete donacije in darila od domačnih pravnih oseb 400 0 0 

7301 Prejete donacije in darila od domačnih fizičnih oseb 0 530 - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.070 6.845 57 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ 12.070 6.845 57 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 12.070 6.845 57 

    593.192 425.105 72 
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Povzetek realizacije finančnih načrtov po krajevnih skupnostih  

 

Krajevne skupnosti kot neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo letno poročilo v 
skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 
prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Vsebina poslovnega poročila 
zajema predstavitev dosežkov poslovanja proračunskega uporabnika. V skladu z 98. členom Zakona 
o javnih financah vse krajevne skupnosti, do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni 
račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine. 

 

Na osnovi realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti je sestavljena tabela, ki prikazuje skupen 
obseg izvirnih prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih. Realizacije finančnih načrtov 
krajevnih skupnosti ne zajemajo podatkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb in  računa 
financiranja.  

 
ŠT. 

NPU KRAJEVNA SKUPNOST ODHODKI IZVIRNI PRIHODKI 

411 KS VANGANEL 89.013 50.635 

412 KS GRADIN 58.747 8.682 

413 KS ŠMARJE 58.223 35.063 

414 KS BORŠT 20.130 5.426 

415 KS DEKANI 62.386 48.147 

416 KS ŠKOCJAN 20.324 0 

417 KS HRVATINI 44.851 27.425 

418 KS SEMEDELA-ZA GRADOM 36.657 26.243 

419 KS KOPER-CENTER 16.672 170 

420 KS MAREZIGE 50.963 25.873 

422 KS SVETI ANTON 37.348 14.816 

423 KS ČRNI KAL 57.057 18.457 

424 KS OLMO-PRISOJE 12.074 0 

425 KS ŠKOFIJE 107.819 79.724 

426 KS BERTOKI 55.284 47.223 

427 KS RAKITOVEC 4.339 0 

428 KS ZAZID 12.098 0 

429 KS ŽUSTERNA 16.066 1.160 

430 KS GRAČIŠČE 56.010 11.171 

432 KS PODGORJE 11.161 0 

434 KS POBEGI-ČEŽARJI 68.190 24.890 

435 KS ZA GRADOM 17.435 0 

  SKUPAJ 912.846 425.105 

 

Skupni odhodki krajevnih skupnosti so poleg izvirnih prihodkov in sredstev na računih posamezne 
krajevne skupnosti iz preteklega leta, kriti še s transferom iz občinskega proračuna za delovanje 
krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki jih  pridobijo posamezne krajevne 
skupnosti na podlagi sklepa župana, pripravljenim na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi 
meril za financiranje krajevnih skupnosti.  

 

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki se po zaključnem računu 
izkazuje kot sredstva na računih posamezne krajevne skupnosti. 
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Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki  po zaključnem računu  se  
črpa iz sredstev na računih iz preteklih let posamezne krajevne skupnosti. 

 

Vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posamezne krajevne skupnosti so 
razčlenjeni v zaključnem računu finančnega načrta posameznega neposrednega proračunskega 
uporabnika. 

 

 

1 . 1 . 3 .  P O R O Č I L O  O  I Z V A J A N J U  8 .  Č L E N A  O D L O K A  O  P R O R A Č U N U  M E S T N E  
O B Č I N E  K O P E R  V   L E T U  2 0 2 0  -  p r o r a č u n s k i  u p o r a b n i k  » o b č i n s k i  o r g a n i  
i n  u p r a v a «  

 

Zakon o javnih financah v 38. členu opredeljuje možnost prerazporejanja planiranih sredstev. Način 
in pogoji prerazporejanja sredstev v sprejetem proračunu so določeni z Odlokom o proračunu 
Mestne občine Koper za leto 2020, postopek pa je določen s pravilnikom o izvrševanju proračuna 
Mestne občine Koper. 

 

Zakon o javnih financah župana obvezuje, da o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča 
občinskemu svetu. Pregled prerazporeditev za prvo polletje je bil podan v polletnem poročilu. Za 
obdobje I.–XII./2020 je poročilo podano v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega 
proračunskega uporabnika: “občinski organi in uprava” pod kolono dve v posebnem delu proračuna 
(plan 2). Poročilo o izvršenih prerazporeditvah   je podano v Prilogi 1 – Prerazporeditve med 
proračunskimi postavkami v obdobju od 1.1. – 31.12.2020. 

 

V skladu s četrtim odstavkom  8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 se 
poraba sredstev izkazuje  v skladu z njihovim ekonomskim namenom. Kjer je pri izvrševanju 
proračuna že prišlo do odločitve o drugačnem načinu izvajanja posameznih nalog ter je določen 
prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem 
namenu.  V teh primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti 
podskupine 402 izdatki za blago in storitve ter med konti skupine  41, ki vključujejo subvencije, 
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 
druge tekoče domače transfere. Pri investicijskih izdatkih pa so spremembe izvedene med konti 
podskupine 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev in med konti skupine 43 investicijski transferi, 
ki vključujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in 
investicijske transfere proračunskim uporabnikom. 
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1 . 1 . 4 .  N A M E N S K I  P R I H O D K I  I N  O D H O D K I  T E R  P R E N O S  S R E S T E V  I Z  
P R E T E K L E G A  L E T A  

 

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa Zakon o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF) 
in Odlok o proračunu MOK za leto 2020. V skladu s 44. členom ZJF se namenski prejemki, ki niso bili 
porabljeni v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Pregled namenskih sredstev se vodi 
v posebni izven bilančni evidenci.  

 

Na podlagi stanja neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019, realizacije proračunskih postavk 
in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2020 se v zaključnem računu evidentirajo 
neporabljena namenska sredstva po naslednjih vrstah:  

 
- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks za obremenjevanje okolja – 

odpadna voda znašajo 4.167.869,50 €. V letu 2020 so bila vplačana namenska sredstva iz tega 
naslova v višini 484.014,22 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. 
Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2021 in znašajo 4.651.883,72 €. 

 

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – 
odpadki znašajo 6.453,88 € se v enaki višini  prenesejo v leto 2021, ker v letu 2020 ni bilo 
namenske porabe. 

 

- Prihodki iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 2.888.127,22 € so  namenski vir 
financiranja gradnje komunalne opreme. V letu 2020 beležimo tudi komunalni prispevek v višini 
842.409,86 €, katerega plačila so bili zavezanci oproščeni in posledično ni bil vplačan. Mestna 

občina je v skladu z določbo četrtega odstavka 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/2017) v enaki višini nadomestila iz nenamenskih prihodkov občinskega 

proračuna. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2020 v 
celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja 
iz poročila o namenski porabi. Neporabljena sredstva komunalnega prispevka iz preteklih let iz 

naslova unovčene bančne garancije za komunalni prispevek Primorje v višini 3.541.431,98 € se 

prenesejo v leto 2021. 

- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za 
izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, znašajo 3,18 

€. Upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte so bila v letu 2020 vplačana sredstva v višini 
4.301,85 € in v enakem znesku tudi porabljena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne 
vire. Neporabljena sredstva v višini 3,18 € se prenesejo v leto 2021. 

- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 2.112,97 €. V 
letu 2020 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 11.580,32 € in so bila 
skladno z realiziranim  programom vzdrževanja tekom leta  porabljena v višini 10.327,93 € za 

ta namen. Neporabljena sredstva v višini 3.365,36 € se prenesejo v leto 2021. 

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova koncesijske dajatve od posekanega 
in prodanega lesa znašajo 4.374,51 €. V letu 2020 so bila vplačana namenska sredstva iz tega 
naslova v višini 289,62. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. 
Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2021 in znašajo 4.664,13 €. 

 

- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena iz preteklih let znašajo 327.443,83 €. V letu 
2020 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 356.140,94 €. Skladno s 
programom so bila v letu 2020 porabljena sredstva za ta namen v višini 410.838,35 €. 
Neporabljena sredstva konec leta 2020 v višini 272.746,42 € se prenesejo v leto 2021. 



 

 33 

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova pridobljenih sredstev na razpisu za 

krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi, poklicnimi in višjimi 

strokovnimi šolami znašajo 767,74 €. Sredstva se v enaki višini prenesejo v leto 2021, ker v letu 
2020 ni bilo namenske porabe. 

- V preteklih letih je bila vplačana namenska donacija za restavratorska in konzervatorska dela 
na objektu Loggia v višini 49.919 €. Neporabljena namenska sredstva znašajo 17.595,40 € in se 

prenesejo v leto 2021. 

- Vplačila iz naslova donacij v višini 400.000 € se nanašajo na dogovor občine z Luko Koper v 
povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra za leti 2019 in 2020. Skladno z 
izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni 
občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 je bilo 
porabljeno 206.340,18 €. Zaradi pandemije Covid se je  podaljšal rok za predložitev zahtevkov 

za izplačilo nepovratnih sredstev do 15. marca 2021. Neporabljena namenska sredstva znašajo 
193.659,82 € in se prenesejo v leto 2021. 

- Mestna občina Koper je v letu 2020, iz proračuna Republike Slovenije, prejela nakazilo sredstev 
v višini 1.387.680,00 €. Skladno z določbami Sporazuma o prodaji nepremičnine 865/2 k.o. 
Ankaran se sredstva iz tega naslova prenesejo v leto 2021 in se vodijo kot namenski prejemek. 

 

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2020 niso bila porabljena se 
prenašajo v leto 2021. V višina prenesenih namenskih sredstev znaša 10.080.251,63 €.  

 

Pregled namenske porabe sredstev 

 

Zakon o javnih financah v 80. členu določa, da se kupnina od prodaje premoženja, najemnina od 
oddaje stvarnega premoženja in odškodnina iz naslova zavarovanj, za državno oziroma občinsko 
stvarno premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države 
oziroma občine. Poleg navedenih virov  se tudi določeni viri skladno z 4. členom odloka o proračunu 
MOK in ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo za gradnjo, 
nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.  

Realizirana vlaganja v premoženje, ki se v proračunu Mestne občine Koper  izkazujejo v izkazu 
prihodkov in odhodkov   skladno z ekonomskim namenom »420 gradnja in nakup osnovnih sredstev« 
in »4025 tekoče vzdrževanje«  in »4323 Investicijski transferi javnim zavodom« v letu 2020 znašajo 
20.471.751 €.  

Za pokrivanje vlaganj v premoženje po navedenih ekonomskih namenih  so bili porabljeni naslednji 
namenski viri v skupni višini 16.773.957 €: 

 Namenskih viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 7.416.387 €. Mestna 

občina Koper je v letu 2020 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja brez 
zamenjav v višini 2.453.276 € in  sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja 
v najem v višini 3.534.671 € ter ostale prihodke od premoženja v višini 1.428.440€. Sredstva iz 

naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim 
znašajo 243.203 €; 

 namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 5.542.497 €; 

 na podlagi 10. čl. Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Ur.l. RS 71/2017 
pridobljena povratna sredstva v skupni višini 372.492 €;  

 namensko pridobljen kredit za izgradnjo garaže hiše pod Muzejskim trgom v višini 3.058.192 €; 
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 ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo v višini 

384.389 €. Med navedene je vključen presežek Obalnih lekarn za leto 2019 v višini 55.432 €, 

namenska sredstva iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 
74.880 €, donacija Luke Koper za omilitvene ukrepe v višini 206.340 €, turistična taksa v višini 

47.737 €. 

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2020 presegajo vplačana in porabljena  
namenska sredstva, kar pomeni, da je občina sledila namenski porabi vseh javnih sredstev. 

Z realizacijo določenega programa na podlagi sklepa župana o določitvi programa namenske porabe 
koncesijske dajatve Luke Koper d.d. je v celoti zagotovljena namenska poraba koncesijske dajatve od 
Luke Koper d.d., ki je vključeval  financiranje vzdrževanja in izgradnje javne občinske infrastrukture 
ter izvajanje javnih služb za izboljšano kakovost življenja prebivalcev občine. Vplačana koncesijska 
dajatev je v letu 2020 znašala 2.737.919,80 €. 

 

1 . 1 . 5 .  O C E N A  D E L O V A N J A  S I S T E M A  N O T R A N J E G A  F I N A N Č N E G A  N A D Z O R A  

 

Skladno s predpisi o zagotavljanju sistema notranjega nadzora javnofinančnega poslovanja in 
postopkov odločanja o porabi proračunskih sredstev se zagotavlja sprotno spremljanje in 
izvrševanje proračuna. Postopki so opredeljeni z internimi akti občine.  Notranje kontrole obsegajo 
sistem postopkov in metod, katerih cilj je  zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti  pri uporabi javnih sredstev.  

 

Ker se razmere v katerih deluje občina nenehno spreminjajo, se z namenom učinkovitejšega 
obvladovanja tveganj pri delovanju sproti dograjujejo procesi in postopki dela. V okviru sistema 
izvajanja notranjega nadzora javnih financ se letno izvede ocena z namenom ugotavljanja, v kolikšni 
meri sistem zagotavlja doseganje ciljev (uspešnosti sistema). Ocena temelji na samoocenitvi, ki 
upošteva vse vire informacij. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je predpisan samoocenitveni 
vprašalnik. 

 

Občinska uprava si v okviru sistema kakovosti prizadeva za  zakonito in učinkovito izvajanje delovnih 
procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v 
učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerja pridobljeni ISO standard, ki predstavlja tudi 
pomemben ukrep notranjega nadzora in preprečevanja tveganj. Tudi v letu 2020 je občina uspešno 
prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard. 

 

Dne 17. junija 2020 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja 
ISO 9001:2015. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca Bureau Veritas. Presoja je bila izvedena na 
podlagi plana presoje. Po pregledu procesov je bilo izdano poročilo, v katerem ni bilo ugotovljenih 
neskladij.  

 

1 . 1 . 6 .  P O R O Č I L O  O  P O R A B I  S R E D S T E V  S P L O Š N E  P R O R A Č U N S K E   
R E Z E R V A C I J E  

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah 
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. 
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Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 so bila predvidena v višini 200.000 €. Poraba 
se realizira na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih skladno z Odlokom o proračunu in 
Statutom MOK.  

 
Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Kopru Pg 758/2011 so zaradi uskladitve stanja terjatve 
Mestne občine Koper nastali odhodki. Evidentiranje odhodkov iz naslova vplačanega davka na 
dodano vrednost v višini 434,09 € se je izvedlo v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije na 
podlagi sklepa župana. 

 

1 . 1 . 7 .  P O R O Č I L O  O  P O R A B I  S R E D S T E V  P R O R A Č U N S K E  R E Z E R V E  

 

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let in za morebitne nove 
nesreče. V letu 2020 je občina odvajala sredstva v rezervni sklad v skladu s sprejetim proračunom.   

Poraba sredstev rezervnega sklada je bila  v letu 2020 realizirana za odpravo posledic epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) na podlagi odločitev pristojnih organov. 

Črpanje rezervnega sklada se je izvajalo na osnovi sklepa župana številka: 410-130/2019 z dne 
16.3.2020 do višine 50.000 € in Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper 
(Ur. l. RS 35/20) do višine 237.866 €. 

Sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper so se uporabila za financiranje izdatkov v zvezi 
z epidemijo nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena z Odredbo  o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 75/19). Sredstva so se uporabila za financiranje  nujnih izdatkov zaradi zagotavljanja 
preventivnih ukrepov in za odpravo posledic pandemije na območju Mestne občine Koper. Za ta 
namen je bila poraba sredstev rezerve realizirana v višini 113.417,72 € in sicer za naslednje namene: 

- interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev v višini 71.129,15 €, 
- dezinfekcijo in dekontaminacijo oseb, opreme, objektov in površin v višini 10.182,15 €, 
- posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin prebivalcev v višini 31.869,20 €, 
- sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva v višini 

237,20 €. 

 

Konec leta 2020 se je pričelo črpanje rezervnega sklada na osnovi sklepa župana številka: 843-15/2020 
z dne 9.12.2020 do višine 50.000 €, zaradi odprave posledic dolgotrajnejših in močnejših nalivov dne 
8.12. in 9.12.2020 na območju Mestne občine Koper. Do konca leta je bilo na tej podlagi, za odpravo 
posledic nalivov, porabljeno 149,22€. 

 

 

I. STANJE REZERV NA DAN 1.1.2020   
    237.866,68 €   

II. OBLIKOVANJE REZERV        200.000,00 € 

  SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA  437.866,68 € 

III. PORABA SREDSTEV REZERV  
na podlagi odločitev pristojnih organov  

- po sklepu župana 410-130/2019 z dne 16.3.2020 
- po Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 

Koper (Uradni list RS 35/2020) 
- po sklepu župana 843-15/2020 z dne 9.12.2020 

 

113.566,77 € 
 

23.016,57 € 
90.400,98 € 

 
 

149,22 € 

IV. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA NA DAN 31.12.2020 324.299,91 €   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
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1 . 2 .  O B R A Z L O Ž I T E V  D O S E Ž E N I H  C I L J E V  I N  R E Z U L T A T O V   

1 . 2 . 1 .  N E P O S R E D N I  P R O R A Č U N S K I  U P O R A B N I K  –  » O B Č I N S K I   O R G A N I   I N  
U P R A V A «  -  p o s e b n i  d e l  p r o r a č u n a  

 

 O D H O D K I 

 

Realizacijo vseh izdatkov finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika – » 400 
občinski organi in uprava« spremljamo po posameznih programskih področjih  porabe in po 
strukturi posebnega dela proračuna. Sredstva proračuna so se razporejala na podlagi sprejetega 
odloka o proračunu MOK in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje. 

 

4 0 0  O b č i n s k i  o r g a n i  i n  u p r a v a  6 3 . 4 7 8 . 5 0 4  €  

01 POLITIČNI SISTEM  409.471 €  

0101 Politični sistem 409.471 € 

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in 
podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, 
medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 267.575 € 

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles 84.698 € 

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina v letu 2020 porabila 
za izplačila sejnin članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta. Sejnine so bile 
izplačane v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije 
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana 
in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Letni znesek sejnin, ki se izplača 
posameznikom, ne sme presegati 7,5% letne osnovne plače, ki jo prejema župan. V letu 2020 je bilo 
7 rednih sej občinskega sveta, ena izredna in ena izredna dopisna seja. 

2025 Financiranje političnih strank 158.162 € 

Financiranje političnih strank poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Politične stranke s strani 
občine prejemajo mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele 
na lokalnih volitvah. 

2026 Financiranje klubov svetnikov 24.714 € 

Skladno s Sklepom o financiranju klubov članov Občinskega sveta iz sredstev proračuna MOK, št. 
410-261/2006 z dne 21.12.2006 se posameznemu klubu mesečno zagotavlja pravica črpanja 
sredstev do višine: 210 € in po 105 € na posameznega člana v klubu. Sredstva so realizirana v okviru 
izraženih potreb posameznega kluba. 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 141.896 € 

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem 86.190 € 

Izdatki za plače zajemajo izplačilo plač in regresa za letni dopust županu in eni poklicni podžupanji 
na podlagi plačne lestvice, ki je bila na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2016 prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju. Regres za letni dopust za leto 2020 je bil izplačan v višini minimalne plače, skladno z ZDR-
1. 

 

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje 13.971 € 

Skladno z obračunom plač za funkcionarje se izvaja obračun prispevkov delodajalca na plače 
funkcionarjev, po veljavnih prispevnih stopnjah. 

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev 40.947 € 

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina v letu 2020 porabila 
za izplačila sejnin članom županovih komisij in nadomestila za opravljanje funkcije dveh 
podžupanov, ki to funkcijo opravljata nepoklicno. Sejnine in nadomestila so bila izplačana v skladu s 
Pravilnikom o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin 
funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih 
organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. 

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji 788 € 

V okviru proračunske postavke so realizirana zakonska izplačila premij za dodatno pokojninsko 
zavarovanje zaposlenih funkcionarjev. 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINI STRACIJA 60.100 €  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50.689 € 

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega 
proračuna ter upravljanje enotnega zakladniškega računa občine. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50.689 € 

2477 Izdatki za finančne storitve 50.689 € 

Izdatki za finančne storitve vključujejo izdatke plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila in 
druge stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem in stroške Banke 
Slovenije. V okviru proračunske postavke se zajemajo tudi stroški povezani z vodenjem trgovalnega 
računa za vrednostne papirje, stroški povezani z zadolževanjem ter stroški mestne blagajne, ki deluje 
od septembra 2014. Glavnino realizacije predstavljajo obresti za stanja na enotnem zakladniškem 
računu občine. Zaradi vztrajanja politike negativnih obrestnih mer centralne banje, je bila za kritje 
vseh stroškov stanj na računih vseh proračunskih uporabnikov v okviru enotnega zakladniškega 
računa potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev v višini 9.700 €. 

 

0203 Fiskalni nadzor 9.411 € 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje Nadzornega odbora, ki je samostojen organ Mestne 
občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi iz zakona o lokalni samoupravi, občinskim 
statutom in poslovnikom Nadzornega odbora. 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.411 € 

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in  učinkovito  delovanje  Nadzornega 
odbora MOK. Letne izvedbene cilje določi Nadzorni odbor v svojem programu dela. 

2180 Dejavnost nadzornega odbora 9.411 € 

Realizacija za delovanje nadzornega odbora se nanaša na  sredstva za nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcij ter izplačilo drugih operativnih odhodkov vezano na delovanje oziroma udeležbo 
na seminarjih. 

V letu 2020 je bilo sklicanih 6 rednih sej Nadzornega odbora MOK, 3 izredne seje in ena dopisna seja.  

Izveden je bil tudi postopek oddaje javnega naročila za izvedbo notranjih revizijskih storitev za leto 
2016 in 2017. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba v višini 9.272,00 € z DDV. Realizacija 
pogodbe bo v letu 2021. 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  7.421 €  

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.421 € 

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 400 € 

3001 Mednarodne članarine 400 € 

Predvidena sredstva zajemajo članarine za delovanje v različnih državnih in mednarodnih 
organizacijah. Članarine poravnavamo na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav 
ter članstev skladno s planiranim. V letu 2020 smo plačali članarino za sodelovanje v Forumu 
županov Jadransko-jonskih mest. Realizacija je bila 100-odstotna. 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7.021 € 

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper 7.021 € 

Realizacija odhodkov v okviru postavke se nanaša na sredstva za kritje stroškov delegacij 
predstavnikov MOK v tujini, obiske tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju 
mednarodnega sodelovanja. Na področju regionalnega in mednarodnega sodelovanja smo v letu 
2020 zaradi epidemije COVID-19 izvedli manj aktivnosti od predvidenih. Ob koncu leta je realizacija 
59-odstotna glede na veljavni plan.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  1.807.450 €  

0402 Informatizacija uprave 506.494 € 

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. 
Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev 
elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in 
posodabljanje računalniške opreme. 

04029001 Informacijska infrastruktura 262.261 € 

2047 Nabava opreme in razvoj 211.882 € 

Postavka vključuje sredstva za licence aplikativne in sistemske programske opreme, baze podatkov, 
zaščito podatkov in nadzor delovanja sistemov. 
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Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo in varovanje omrežja. Zagotavlja se investicijsko 
vzdrževanje opreme centralnega sistema: fizično in virtualno strežniško okolje, opreme za 
shranjevanje in varovanje podatkov ter nabava opreme za organe občine in občinsko upravo. 

V letu 2020 smo nabavili računalniško opremo za uporabnike, ki nadomešča staro in dotrajano 
računalniško opremo, nov strežnik za diskovno polje za povečanje kapacitete hrambe podatkov, 
komunikacijsko opremo za ureditev povezave z novo lokacijo redarske službe in drugo 
komunikacijsko opremo za zagotavljanje delovanja mrežnih povezav občine.  

V okviru sredstev ni bila izvedena prenova glasovalnega in A/V sistema v Pretorski palači, saj se je 
izkazalo, da za obstoječo opremo ni mogoče dobaviti rezervnih delov in je tako za prenovo potrebno 
izvesti obsežnejši poseg, ki presega razpoložljiva sredstva in zahteva večje posege za zamenjavo 
sistema. 

Nižja realizacija na proračunski postavki v letu 2020 je posledica predvsem oteženega izvajanja 
načrtovanih nadgradenj in razvoja obstoječih aplikacij. Za nekatere aplikacije se je izkazalo, da zaradi 
zastarelosti nadgradnja ni smiselna in se je zato pristopilo k zamenjavi aplikacije, za ostale 
nadgradnje pa je bilo oteženo sodelovanje s strokovnimi službami, ki vsebinsko pokrivajo področja 
in uporabljajo aplikacije, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti nadgradenj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 103.873 € 

V okviru projekta licenciranje splošne programske opreme smo obnovili pogodbo za Microsoftovo 
programsko opremo, ki omogoča uporabo sistemskih in uporabniških programskih produktov in 
licence za Adobe programska orodja v oblaku, aplikacij za pisarniško delo, aplikacij za strojno 
lektoriranje, aplikacije za namizna GIS orodja (ArcGIS), aplikacijo za vodenje vzdrževanja cest eCeste, 
novo aplikacijo za vodenje upravljanje z vrtci SiVrtci, programsko opremo za zaščito mreže (požarni 
zid), programsko opremo za varnostno kopiranje podatkov. Razlika do razpoložljivih sredstev je 
posledica sprememb cen in neizvedenih naročil aplikacij. 

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 50.004 € 

V 2020 smo izvedli nakup novega strežnika za diskovno polje, ki se vključuje v obstoječi sistem in 
zagotavlja varnost in stabilnost hrambe podatkov ter varnostnih kopij podatkov. Zamenjana je bila 
tudi dotrajana oprema na strežnikih namenjenih videonadzoru, nadgrajena strežniška oprema za 
zagotavljanje povezave z lokacijo Službe za inšpektorat, redarstvo, zaščito in reševanje na Cankarjevi 
ulici 1. 

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 40.212 € 

Projekt vključuje sredstva za nabavo in nadgradnjo delovnih postaj in mobilne opreme. V 2020 smo 
nabavili predvsem prenosne računalnike in drugo opremo (kamere, slušalke z mikrofoni) za potrebe 
dela od doma in spremenjenih zahtev (videokonference) v času epidemije COVID-19. V juniju 2020 
je bila naročena uporabniška oprema, namenjena predvsem posodobitvi starejših delovnih postaj (ki 
so že zastarele in ne omogočajo normalnega dela), večjega števila ekranov za opremljanje zaposlenih 
in druge potrebne računalniške opreme (čitalci, tiskalniki, spletne kamere itd). 

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 12.839 € 

Projekt vključuje nabavo komunikacijske opreme, predvsem za delovanje žičnih in brezžičnih 
internetnih omrežij. V prvem polletju je bil izpeljan projekt EU WiFi4EU, v sklopu katerega je EU 
preko razpisa sofinancirala postavitev mrežne opreme za javno brezplačno brezžično omrežje na 
območju občine. Mestna občina Koper je z lastnimi sredstvi kupila dodatno opremo in s tem razširila 
doseg omrežja. Izvedenih je bilo tudi nekaj manjših namestitev opreme za zagotavljanje boljše 
storitve na lokacijah z nezadostno pokritostjo. Razlika do predvidenih sredstev je predvsem 
posledica nezmožnosti izvajanja nadgradenj omrežja zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 
epidemije in posledičnega upada izvajanja projektov, ki bi se opremili z komunikacijsko 
infrastrukturo. 
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OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 4.954 € 

V 2020 so bile v okviru zmožnosti izvedene manjše prilagoditve programske opreme za vodenje 
pisarniškega poslovanje s ciljem izboljšanja upravljanja s pošto. Načrtovane nadgradnje namenske 
programske opreme niso bile izvedene zaradi oteženega sodelovanja z drugim uradi MOK, ki so 
vsebinski nosilci namenskih aplikacij. V nekaterih primerih se je izkazalo, da nadgradnja ni smiselna 
in je bolj racionalno izvesti nakup nove programske opreme, ki se financira iz druge postavke. 

OB050-19-0170 Prenova glasovalnega in A/V sistema Pretorska palača -OS 0 € 

Za projekt prenove glasovalnega sistema smo v letu 2020 poiskali strokovno pomoč pri določanju 
najboljšega načina izvede. Specifičnost prostora (kulturni spomenik) in stanje obstoječe opreme 
(stara oprema, izpostavljena klimatskim pogojem v dvorani, ki ni ves čas ogrevana) onemogočajo 
enostavno izvedbo prenove. Kot najbolj utemeljena in edina izvedljiva opcija v okviru predvidenih 
sredstev je tako bila zamenjava najbolj dotrajanih elementov opreme (zvočna oprema). Po poizvedbi 
pri ponudnikih ustrezne opreme smo ugotovili, da ustrezne zamenjave ni mogoče dobiti, ker za tako 
staro opremo nihče ne dobavlja rezervnih in nadomestnih delov. Zaradi tega je treba k prenovi 
pristopiti z zamenjavo in nadgradnjo opreme, kar je pa preseglo predvidena sredstva in zato ni bilo 
izvedeno. 

2454 Vzpostavitev sistema GIS 24.698 € 

Postavka vključuje sredstva za vzpostavitev geoinformacijskega sistema – GIS, v okviru katere so 
predvidene izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s 
sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa ažuriranje podatkovnih baz. 

Na področju prostorskih podatkov so bile načrtovane naloge v okviru sredstev praktično v celoti 
izvedene. 

Nadgradnja programske opreme za GIS je bila izvedena v manjšem obsegu, predvsem kot nadgradnje 
obstoječih aplikacij, načrtovan prehod na novo aplikacijo pa ni bil izveden, deloma zaradi tehničnih 
težav na strani izvajalca in zaradi spremenjenih zahtev, ki so se oblikovale med letom in so zahtevale 
spremembe v načrtovanih rešitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS 13.119 € 

Sredstva so bila porabljena za pretvorbo podatkov in podatkovne baze na nov državni koordinatni 
sistem D96/TM, ki je postal uradni koordinatni sistem za vse prostorske podatke v Sloveniji. 
Pretvorba je zajela vse prostorske podatke MOK ter prehod baze prostorskih podatkov na nov 
koordinatni sistem. Izvedene so bile tudi posodobitve prostorskih podatkov in vnos novih, ki so 
posledica dela uradov in služb Mestne občine Koper (npr. priprava novih prostorskih aktov, podatki 
novih evidenc, posodobitev obstoječih podatkov). 

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS 11.578 € 

V sklopu nadgradnje programske opreme za GIS so bile izvede izboljšave v delovanju 
pregledovalnika 3Map, s čimer smo zagotovili boljšo povezanost z drugimi aplikacijami. Po proučitvi 
tehničnih možnosti se je kot najbolj smotrni pristop k celoviti prenovi GIS sistema izkazala postavitev 
Geoserver strežniškega okolja za hrambo in upravljanje s podatki v povezavi z nadgradnjo spletnega 
vmesnika za prikaz. Začetne aktivnosti na tem področju niso zahtevale dodatnih sredstev. Izvedba se 
nadaljuje v letu 2021. 

3124 Projekt Smart city 25.681 € 

V okviru projekta Smart City se je izvedla prva faza vzpostavitve portala eObčan, niso pa bile izvedene 
aktivnosti na drugih projektih (eKS in mobilnost). Projekt mobilnosti je bil vezan na vzpostavitev 
sistema izposoje koles, ki pa v letu 2020 ni bil realiziran. Projekt eKS zaradi pomanjkljivih 
organizacijskih in vsebinskih vidikov prav tako ni bil izveden. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0155 Smart City - eObčan 23.912 € 

V sklopu projekta eObčan je bila v 2020 izvedena prva faza priprave spletne platforme (arhitektura, 
oblikovanje, spletni servisi). Predvidena druga faza (registracije, elektronsko poslovanje, vključitev 
drugih ponudnikov) zaradi težav pri izbiri ustreznega izvajalca in zaradi oteženega sodelovanja s 
ponudniki informacij ni bila izvedena v letu 2020 in se bo izvedla v letu 2021. 

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti 0 € 

Projekt eKrajevne skupnosti je tesno povezan z organizacijo dela in pogojuje spremembe v načinu 
uporabe IKT na krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper. Glede na zelo različno opremljenost 
krajevnih skupnosti z IKT, predvsem z vidika ustreznih mrežnih povezav, je izvedba projekta 
presegla predvidena sredstva, sploh ob upoštevanju začrtanih storitev, predvidenih v projektu. 

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost 1.769 € 

V letu 2020 ni bil izveden in vzpostavljen sistem izposoje koles in zato ni bilo mogoče izvesti 
aktivnosti za vključitev informacijske podpore izposoji v informacijski sistem MOK. 

04029002 Elektronske storitve 244.234 € 

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 244.234 € 

Postavka vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme ter vzdrževanje 
sistemske in aplikacijske računalniške opreme, vzdrževanje strojne in sistemske programske 
opreme, kot tudi zunanje IKT storitve. Planirana sredstva so bila porabljena skladno z načrtom. 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 1.300.956 € 

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim 
vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in 
opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o 
dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter  z upravljanjem 
objektov za protokolarne in reprezentančne namene 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 290.742 € 

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov 13.407 € 

Poraba zajema sredstva za pokritje stroškov objav predpisov občine v Uradnem listu RS ter stroškov 
objav razpisov v razglasnem delu Uradnega lista za posamezna področja. 

2056 Izdaja časopisa 33.500 € 

Postavka zajema izdajo časopisa Mestne občine Koper KP MOK, ki so ga občanke in občani zelo dobro 
sprejeli. Opažamo, da je ta priljubljen med bralci, ki ne spremljajo elektronskega spletnega medija 
eKoper.si, in da je njegova prednost v tem, da v njem svoje vsebine, programe in aktivnosti 
predstavijo tudi posamezne krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije. V letu 2020 so 
izšle tri številke časopisa (KP-MOK_035, marec 2020, KP-MOK_036, junij 2020, KP-MOK_037, 
december 2020). Plačilo zadnje številke zapade v naslednje leto, zato je bila realizacija za leto 2020 
65,7-odstotna. 

2540 Participativni proračun 9.046 € 

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov izvedbe projekta participativnega 
proračuna. Sredstva so bila porabljena za  letno naročnino uporabe aplikacije Consul, stroške izvedbe 
projekta za leto 2021 in 2022 ter stroške evalvacije izvedbe projekta v letu 2020. Realizacija je bila 
82,2 %. 
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2812 Monografija Kopra 0 € 

Stroški za izdelavo Monografije Mestne občine Koper v letu 2020 niso bili realizirani, ker izdaja še ni 
zaključena. 

2813 e Koper. si 39.000 € 

V okviru postavke so zajeti stroški delovanja spletnega medija eKoperCapodistria.si. Realizacija v letu 
2020 je 100-odstotna. 

2814 Odnosi z javnostmi 187.298 € 

V postavko so zajeti stroški spremljanja medijev, spremljanja socialnih omrežij, priprave strategij, 
analiz in raziskav, ki zadevajo področje odnosov z javnostmi, kot tudi oglaševanja, priprave 
oglaševalskih vsebin za različne medije, oblikovanja, tiska in distribucije različnih promocijskih 
materialov, fotografske in audio-video storitve, vse z namenom promocije koprske občine, njenih 
dejavnosti, projektov in aktivnosti. Realizirana sredstva za leto 2020 vključujejo tudi stroške 
obveščanja občank in občanov o ukrepih ob koronavirusu, oblikovanje celostne podobe in materialne 
stroške za različne projekte, ki ob pripravi proračuna niso bili predvideni. Realizacija za leto 2020 je 
91,9-odstotna glede na veljavni plan. Za izvedbo programa so bila sredstva dodatno prerazporejena. 

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine 8.491 € 

V postavko so zajeti stroški rednega vzdrževanja spletnih strani Mestne občine Koper, realizacija v 
letu 2020 je bila 98,7-odstotna. 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110.034 € 

2009 Stroški protokolarnih obveznosti 33.077 € 

Postavka zajema načrtovane odhodke za različne dogodke, stroške reprezentance in stroške drugih 
protokolarnih dogodkov, stroške priložnostnih in drugih priznanj. V letu 2020 smo zaradi epidemije 
novega koronavirusa izvedli manj aktivnosti od predvidenih, realizacija je 82,3-odstotna glede na 
veljavni plan. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke. 

2027 Občinski praznik 10.853 € 

Postavka zajema načrtovane odhodke za izvedbo aktivnosti ob občinskem prazniku, podelitve 
občinskih priznanj in stroške drugih prazničnih obeležij ob občinskem prazniku. Zaradi epidemije 
koronavirusa smo sredstva za občinski praznik letos namenili za izdelavo filma, s katerim smo 
obeležili praznik, in denarno nagrado za Priznanje 15. maj. Realizacija je 80,4-odstotna glede na 
veljavni plan. 

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve 66.103 € 

Postavka zajema načrtovane odhodke za različne dogodke, stroške prazničnih obeležij, državnih 
praznikov in drugih prireditev. Zaradi epidemije koronavirusa nekaterih prireditev nismo izvedli, ali 
smo jih izvedli v manjšem obsegu oziroma virtualno. Realizacija je 84,2-odstotna glede na veljavni 
plan. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 900.180 € 

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja 92.637 € 

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v v lasti Mestne 
občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in 
ruševin, dotrajanih zidov, škarp, podirajočih oz. nevarnih dreves in raznih zemeljskih plazov. 
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Vezano na tekoče vzdrževanje občinskega nepremičnega premoženja smo v letu 2020 poskrbeli za 
odstranitev nevarnih dreves na nepremičninah v lasti MOK, intervencijska dela na nevarnih objektih 
v lasti MOK, plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in zavarovanje, košnjo nepremičnin v 
lasti lokalne skupnosti, odstranitev nezakonito navoženih gradbenih odpadkov na nepremičnini v 
lasti MOK v Olmu ter zaščito odprtin na objektu Karavla Plavje. 

Postavka vključuje tudi naslednje projekte kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 15.643 € 

Sredstva so bila namenjena za izvajanje monitoringov ter najnujnejših ukrepov odprave posledic 
naravnih nesreč. Na plazu v Krnici se je izvajal geodetski in geomehanski monitoring. V Bezovici in 
Žusterni se je izvajal geološki monitoring. 

OB050-19-0063 Sanacija zemeljskega plazu v Žusterni 19.963 € 

Skladno s sanacijskim elaboratom so bila izvedena najnujnejša sanacijska dela na zemeljskem plazu 
v Žusterni, ki zajemajo odvodnjavanje površinskih voda. 

OB050-19-0152 Sanacija zemeljskega plazu Krnica II. faza 435 € 

Sredstva so bila namenjena za vrednotenje poškodovanega objekta v Krnici za izvedbo morebitne 
menjave z objektom na varni lokaciji. 

1098 Priprava projektov, študij in aktov 21.359 € 

Na postavki se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za pripravo občinskih aktov, študij in drugih 
dokumentov za potrebe delovanja občine. V okviru postavke je vključena tudi izdelava finančnih 
vrzeli, izvajanje storitve zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) v skladu s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), izvajanje storitev zagotavljanja informacijske 
varnosti, svetovanje pravnega svetovanja za javno-zasebno partnerstvo za Olimpijski center Koper – 
poslovni del ter sofinanciranje projekta "Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za 
učinkovitejšo preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo". Realizacija znaša 26,70 % glede na veljavni 
plan. 

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 114.118 € 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja in obnove  obsežnega 
fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2020 so se izvajali sledeči projekti: 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS 0 € 

KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS zato je v teku urejanje lastništva nepremičnine, v 
kateri bi bilo možno urediti dva prostora za potrebe KS. V letu 2020 se urejanje zemljiško – knjižnega 
stanja ni zaključilo. Sredstva so bila planirana za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Idejna zasnova ureditve objekta je dorečena, z izdelavo DGD dokumentacije 
pa bo možno nadaljevati šele, ko bo postopek  prenosa lastništva končan. 

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 25.000 € 

V sklopu projekta je bila financirana prenova dotrajanega poslovnega prostora v ZD Škofije. Poslovni 
prostor je bil v celoti saniran in je kot tak pripravljen za nadaljnjo uporabo. 

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS 15.482 € 

Predvidena je bila obnova prostorov na sedežu KS ureditev sanitarij. Po opravljenem pregledu in 
uskladitvi  potrebnih posegov s krajevno skupnostjo  so se dela pričela v jeseni. Zaradi neurejenega 
statusa objekta, v katerem je sedež Krajevne skupnosti Rakitovec  investitorju  ni uspelo pravočasno 
zagotoviti potrebnih soglasij upravljavcev komunalne infrastrukture. Zaradi tega ni bilo možno 
izvajati s tem povezanih del in je bil izvajalcu del podaljšan rok izvedbe. 
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Investicija zajema obnovo kletnega prostora za arhiv in dostop do njega,  v pritličju pa na novo 
urejene sanitarije, ki jih prej ni bilo, ustrezno ureditev pisarne tajništva KS ter fasade objekta. 

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža 14.937 € 

V letu 2020 so bila planirana sredstva za nadaljevanje sanacijskih posegov in notranje ureditve tega 
objekta, ki ga želi KS Dekani uporabljati za turistično -  promocijske namene. Ker je nekatera 
sanacijska dela možno izvesti le s sosednje parcele, ki je v zasebni lasti in soglasja ni bilo možno 
pridobiti, so  potekala  le dela, ki jih je bilo možno izvajati znotraj objekta: dozidava okenskih odprtin 
na zadnji steni ter dobava in montaža  oken,  injektiranje in statična utrditev  severne stene objekta 
s fugiranjem zunanje strani ter ometom prostora, ki je predviden za  sanitarije. 

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 35.542 € 

Objekt je bil več let zapuščen in ni bil vzdrževan. Streha objekta je bila v slabem stanju in prekrita z 
azbestno-cementnimi ploščami. Da bi v objektu lahko pridobili ustrezen prostor za zbiranje in 
druženje krajanov, volitve in podobne dogodke je bila v letu 2020 izvedena najprej celovita  prenova 
strehe na manjšem delu stare šole v Hrvojih. Objekt je sedaj zaščiten pred propadanjem in je s tem 
omogočeno nadaljevanje del v notranjosti oziroma izvedba del za ureditev prostora za potrebe 
krajanov. 

OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu 13.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt se je izvajal v vasi Dol pri 
Hrastovljah v gasilskem domu. Z realizacijo projekta se je uredil prostor, ki omogoča lažjo 
organizacijo krožkov, delavnic, predavanj in predvajanj raznih projekcij. Projekt je bil realiziran 
skladno z izglasovanim projektom. 

OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v Dolu 10.156 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt se je izvajal v Dolu pri 
Hrastovljah v gasilskem domu.  

V objektu se je opremilo kuhinjo, in sicer nabavilo kuhinjske gostinske aparate in opremo. Nabava 
omenjene opreme sedaj omogoča pripravo tudi tople hrane za potrebe prostovoljnega gasilskega 
društva, pri organizaciji prireditev, skupščin, raznih dogodkov, delavnic in krožkov. Kuhinjo bo 
mogoče uporabljati tudi ob večjih intervencijah pri požarih in tako zagotoviti topli obrok gasilcem in 
ostalim udeležencem intervencij, tudi za prostovoljne gasilce iz drugih društev ali za gasilce poklicne 
enote JZ Gasilska brigada Koper. 

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 113.144 € 

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja 
poslovnih prostorov.  Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom uporabljena za kritje 
stroškov overitev, cenitev, geodetskih storitev in objav ter stroške operativnih izdatkov s prostori, ki 
so v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja poslovnih prostorov. Iz te 
postavke krijemo obratovalne stroške praznih občinskih poslovnih prostorov (elektrika, voda, 
ogrevanje, komunalne storitve in drugo) ter druge operativne odhodke. 

2389 Namenski rezervni sklad 8.984 € 

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav 
več stanovanjskih stavb, občina kot lastnik oblikuje rezervni sklad za  investicijsko vzdrževanje v teh 
objektih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred 8.984 € 

Iz tega projekta smo v sorazmernem občinskem lastniškem deležu občine krili stroške sanacije 
skupnih delov in naprav - fasade, na naslovu Ulica pri velikih vratih 12, 12a, stroške sanacije strehe 
in fasade na naslovih Ulica pri velikih vratih 32 in na naslovu Župančičeva ulica 43/Dimnikarska ulica 
4 ter izdelavo projekta za energetsko sanacijo poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Gasilska 
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ulica 17/Gramscijev trg 1. Rekonstrukcija na naslovu Ulica pri vodnjaku 2 se prenaša v naslednje 
proračunsko leto, ker etažni lastnik še ni pridobil gradbenega dovoljenja. Ravno tako se na prošnjo 
etažnega solastnika prenaša v naslednje proračunsko leto izvedba del na naslovu Župačičeva ulica 
33. 

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 422.818 € 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s 
strani MOK ter sredstva za plačilo drugih pogodbeno dogovorjenih odkupov ali menjav nepremičnin. 

Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je 
navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se 
v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 422.818 € 

V okviru tega projekta zagotavljamo sredstva za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice 
s strani MOK.  

V letu 2020 je bil izveden postopek odkupa objekta Libertas v Kopru. Predvidena so bila tudi sredstva 
za  ureditev premoženjskopravnih razmerij glede stavbe na naslovu Tominčeva ulica 7 v Kopru in 
odkup prostorov za izvajanje javnih storitev. Do realizacije ni prišlo zaradi dejstva, da na trgu ni bilo 
primernih prostorov kot dejstva, da z lastniki nepremičnin ni bilo  doseženo soglasje glede ureditve 
premoženjskopravnih razmerij. 

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 0 € 

V letu 2020 ni bilo realiziranega nobenega nakupa. Odkup prostorov za potrebe delovanja KS Črni 
kal se je zaradi reševanja premoženjskih zadev zamaknil v leto 2021, ravno tako postopek za 
pridobitev prostorov, ki jih uporablja KS Škocjan. Ravno tako ni bil realiziran odkup prostorov za 
delovanje Zdravstvenega doma in prostorov v objektu Solis, tako zaradi dejstva, da na trgu ni bilo 
primernih prostorov kot dejstva, da z lastniki nepremičnin ni bilo  doseženo soglasje glede ureditve 
premoženjskopravnih razmerij. 

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 79.952 € 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za  študije, projektno dokumentacijo in nadzor nad 
izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore ter sredstva za najnujnejše sanacije, 
adaptacije in investicijska vlaganja v poslovne prostore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 13.647 € 

Iz tega projekta smo krili  izvedbo nadzora nad izvedenimi deli obnove strehe zaradi zamakanja na 
naslovu Belveder 2 in izvedbo finančnega in strokovnega nadzora nad restavratorskimi deli sanacije 
stropa na naslovu Titov trg 1, strošek izdelave akta o etažni lastnini za t.i. objekt "Solis" ter izdelavo 
statične presoje in način sanacije za nepremičnino na naslovu Trg Brolo 3 in 4. Konservatorju, 
restavratorju smo poravnali strošek izdelave sondiranja stropa, pregled stavbe in izdelavo 
konservatorskega načrta za sanacijo stropa za Galerijo Loggia, v prvem nadstropju na naslovu Titov 
trg 1. Krili smo stroške izdelave popisa del z oceno investicije za poslovni prostor na naslovu 
Pristaniška ulica 11, ter popis del in projekt ureditve kotlarne v "Kavarni Loggia", na naslovu Titov 
trg 1. Kriti so bili stroški za izdelavo investicijske dokumentacije za prenovo stavbe na naslovu 
Vergerijev trg 3. 

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 45.721 € 

V proračunu tega leta smo iz tega projekta krili sredstva za obnovo strehe zaradi zamakanja in za 
restavratorsko ureditev dela fasade na naslovu Belveder 2. V poslovnem prostoru na naslovu 
Čevljarska ulica 30 smo krili stroške menjave dotrajanih oken.  Izvedli smo sanacija stropa in 
adaptirali oba galerijska prostora v 1. nadstropju na naslovu Titov trg 1. Sanirali smo pisarniške 
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prostore na naslovu Ulica pri velikih vratih 6, zamenjali vrata na naslovu Soška ulica 1 in Čevljarska 
ulica 30 ter uredili ogrevanje na naslovu Cankarjeva ulica 1. Izvedena so bila notranja obnovitvena 
dela poslovnega prostora na naslovu Prešernov trg 6. Izvedeno je bilo plačilo opreme, ki se nahaja v 
objektu na naslovu Trg Brolo 3 in 4. 

Načrtovani projekti za usposobitev objekta Libertas in obnovitvena dela "Kavarne Loggia"  niso bili 
izvedeni v celoti in se njihova izvedba prenese v naslednje proračunsko leto.  

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 20.584 € 

V letu 2020 so bile plačane obveznosti po pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 
fasade in strehe objekta. 

2849 Poboti 40.008 € 

S te proračunske postavke se najemnikom vlaganja v občinske prostore, ki trajno povečujejo 
vrednost nepremičnin, pobotajo z najemnino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 40.008 € 

V letošnjem letu se je izvajal pobot na naslovu Verdijeva ulica 4. 

Izvedli smo pobot najemnin z investicijskimi vlaganji med Mestno občino Koper in RS, Ministrstvom 
za notranje zadeve, PU Koper, za nepremičnino na naslovu Ulica 15. maja 16, katerega podlaga je bil 
zaključen sodni postopek. 

3090 Pretorska palača 7.161 € 

V letu 2020 so se v okviru te proračunske postavke plačali še stroški po že prevzetih obveznostih za 
leto 2019, in sicer stroški elektrike, vode, vzdrževanja dvigala, ozvočenja ipd. Objekt je s 1. januarjem 
prenesen v upravljanje Zavodu za mladino kulturo in turizem, zato so sredstva za delovanje zajeta v 
finančnem načrtu zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0161 Investicijsko vzdrževanje  Pretorske Palače 0 € 

Načrtovana investicijska vlaganja  na objektu Pretorske palače, ki se nanašajo na investicijsko 
vzdrževanje tal, niso bila realizirana. Pogodbena obveznost je prenesena v leto 2021. 

3123 Strategija Kopra 2035 0 € 

V letu 2020 je MOK pristopila k izdelavi projektne naloge za izdelavo Strategije razvoja MOK 2035.  

Izvedba Strategije razvoja MOK 2035 v letu 2020 ni bila realizirana, saj se vsebine strategije  
navezujejo  tudi na druge strateške dokumente Mestne občine Koper, ki so bili v letu 2020 v fazi 
izvajanja oz. še niso bili zaključeni (Občinski prostorski načrt, Trajnostna urbana strategija mesta 
Koper 2035, Strategija Kulture...).  

Načrtujemo , da bodo v letu 2021 potekale nadaljnje aktivnosti za izvedbo  Strategije razvoja MOK 
2035, vzporedno z realizacijo ostalih strateških dokumentov v MOK. 
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05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  0 €  

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 € 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 € 

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 0 € 

Razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini 
Koper v letu 2020 ni bil izveden zaradi epidemje COVID-19. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  5.943.940 €  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
 33.800 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 12.488 € 

2818 Članarine 12.488 € 

Postavka vključuje plačila obveznosti za  članarino Združenja mestnih občin Slovenije ter  obrok za 
članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj. 

Občina je v letu 2020 zagotavljala sredstva za plačilo navedenih članarin skladno z zapadlostjo 
obveznosti iz članstva. 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 21.312 € 

3032 Transferi za delovanje RRA 21.312 € 

Na osnovi letnega dogovora in potrditvenega sklepa Regionalne razvojne agencije Južna Primorska 
(RRA) so občine sofinancirale razvojne naloge tudi v letu 2020. Sredstva so bila realizirana v celoti 
do konca leta 2020. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 5.910.139 € 

06039001 Administracija občinske uprave 5.801.482 € 

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem 4.259.080 € 

Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo v MOK  na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 152 javnih 
uslužbencev, od tega 4 zaposleni na podlagi javnih del in 2 poklicna funkcionarja. 

V okviru proračunske postavke so bila realizirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih 
uslužbencev, ki jih ti prejemajo skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi 
pogodbami o zaposlitvi. Plače se v letu 2020 izplačujejo na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 
1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 
in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). V realizaciji so vključeni tudi izdatki za kritje 
napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so bili javni uslužbenci upravičeni od 
1.12.2019 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17). Regres za leto 2020 je bil skladno z Aneksom h Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti izplačan v juniju v višini minimalne plače, ki je znašala 940,58 
€.  

V skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor zaposlenim izplačan dodatek za 
delo v rizičnih  razmerah v času razglasitve epidemije COVID-19 v bruto višini 26.915,91 €. Na 
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podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil zaposlenim izplačan tudi dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve v bruto višini 12.457,82 €. Obe izplačili se nanašata na prvi val 
epidemije, sredstva za kritje izplačil obeh dodatkov pa so bila občini zagotovljena in izplačana iz 
proračuna Republike Slovenije. Izplačila dodatka za delo v rizičnih  razmerah v času razglasitve 
drugega vala epidemije bodo bremenila proračun za leto 2021. 

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence 639.033 € 

Pri obračunu prispevkov delodajalca na plače javnih uslužbencev so upoštevane veljavne prispevne 
stopnje. 

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov 646.631 € 

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov občine so zajeta vsa plačila materialnih 
stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje 
posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. Ti stroški so bili v letu 2020 realizirani v višini 
93,5% glede na veljavni plan. Del sredstev iz naslova prihrankov stroškov je bil prerazporejen za 
druge namene porabe. 

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 58.555 € 

V okviru proračunske postavke so bila realizirana zakonska izplačila premij za dodatno pokojninsko 
zavarovanje javnih uslužbencev. 

2044 Stroški pravnega zastopanja 173.106 € 

Na postavki pravnega zastopanja so zajeti stroški odvetniških storitev in drugi stroški sodnih 
postopkov (npr. stroški za izvedence, tolmače ipd.). V letu 2020 so bila za pravno zastopanje 
realizirana sredstva v višini 173.105,61 € oziroma 89,6 % glede na veljavni plan.  

V okviru veljavnega plana smo racionalno porabljali sredstva, saj smo si prizadevali čim več zadev 
rešiti v okviru pravne službe ter tako znižati stroške odvetniških storitev. Slednje smo tudi realizirali. 
Poleg navedenega je bilo več pravdnih postopkov uspešno rešenih za MOK, zaradi česar niso nastali 
stroški povračila odvetniških storitev nasprotnim strankam. Upoštevati je treba tudi, da je bilo na 
podlagi odredb predsednika Vrhovnega sodišča zaradi razglašene epidemije COVID-19 poslovanje 
sodišč skoraj 4 mesece leta 2020 omejeno (roki niso tekli, sodišča so omejeno vročala sodna 
pisanja...). 

2381 Svetovalne, revizijske  in ostale storitve 22.970 € 

Na postavki svetovalne, revizijske in ostale storitve se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev. V letu 
2020 je bilo za stroške zunanjih izvajalcev za svetovalne, revizijske in ostale storitve realizirano 
59,8% glede na veljavni plan. Del sredstev iz naslova prihrankov stroškov je bil prerazporejen za 
druge namene porabe. 

3000 ISO standard 2.107 € 

Dne 17. junija 2020 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja 
ISO 9001:2015. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca Bureau Veritas. Presoja je bila izvedena na 
podlagi plana presoje, pregledani so bili določeni procesi. Izdano je bilo poročilo iz katerega izhaja, 
da ni  bilo ugotovljenih neskladij.  

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že vrsto let in se kakovostno nenehno 
razvija, cilji vsakoletne presoje pa so zlasti potrditi, da je sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami 
presojanega standarda, da je organizacija uspešno implementirala načrtovane dogovore, da je sistem 
vodenja sposoben izvajati politiko in cilje organizacije, k temu sodi tudi ocena, da organizacija 
izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 108.658 € 

2830 Pridobivanje novih upravnih prostorov 15.364 € 

Objekt je potrebno prenoviti skladno s kulturno varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine OE Piran. V letu 2020 je bil izdelan posnetek obstoječega stanja in  izdelana idejna zasnova. 
Za objekt Trg Brolo 4 bo potrebno izdelati tudi konservatorski program. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0144 Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 15.364 € 

2832 Ureditev poslovne stavbe 67.664 € 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektih, kjer ima prostore uprava 
občine. Dela vključujejo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi 67.664 € 

Za ureditev poslovne stavbe so bila v letu 2020 realizirana sredstva v višini 92,5% glede na veljavni 
plan. V letu 2020 smo preuredili prostore za potrebe redarstva in inšpekcijskih služb, na novem 
sedežu na Cankarjevi 1, za kar je bilo realiziranih večji del sredstev. Vrednost del za izvedbo prenove 
prostorov je znašla 66.540 €. Za ta namen je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s 
prerazporeditvijo. 

2972 Nakup opreme 25.630 € 

Postavka obsega sukcesivno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi 
potreb delovnih procesov v okviru zagotovljenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0142 Nakup opreme 25.630 € 

Realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine v letu 2020 zajemajo 
izdatke za zamenjavo dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in avdiovizualne opreme, nakup 
pisarniških stolov. Sredstva so bila realizirana v deležu 88,6% glede na veljavni plan. 

3002 Nakup prevoznih sredstev 0 € 

V okviru postavke je bil predviden nakup prevoznih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave 
(avtomobili, motorji) v okviru zagotovljenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev 0 € 

Mestna občina Koper je v okviru sprejetega proračuna načrtovala nabavo dveh manjših električnih 
vozil, za kateri je bilo predvideno subvencioniranje s strani Eko sklada. Mestna občina Koper, vezano 
na posledice epidemije COVID-19, v letošnjem letu ni izvedla nabave. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  2.281.504 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.281.504 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 70.442 € 

2319 Sredstva za zaščito in reševanje 54.454 € 

Sredstva za zaščito in reševanje so bila namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški 
usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja 
javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper. 

Sredstva so bila tudi namenjena za nabavo zaščitnih sredstev (zaščitne maske, zaščitne rokavice, 
zaščitne obleke, razkužila, itd.) potrebnih za zajezitev epidemije Covid-19, za kar je bila izvedena 
prerazporeditev sredstev. 

3026 Sofinanciranje društev 6.600 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči 
(taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji). 

3027 Nakup opreme 9.388 € 

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot 
zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz 
uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako 
so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih 
ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 9.388 € 

Za potrebe izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 sta bila nabavljena dva paviljona 
Civilne zaščite (6x3m), katera se uporabljata skladno s potrebami (testiranja, rdeče cone, itd.). Del 
sredstev je bil namenjen tudi za popravilo gasilskega vozila PGD Pobegi-Čežarji. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.211.062 € 

2317 Dejavnost gasilske brigade 1.358.150 € 

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje JZ Gasilska 
brigada Koper kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini skladno s programom dela javnega 
zavoda in pogodbo. 

2622 Investicijski transferi -požarna taksa 410.838 € 

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz 
državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so razporejena 
v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva vodijo kot 
namenska sredstva in se prenesejo v naslednje proračunsko leto.  

V letu 2020 je Mestna občina Koper prejela 356.140,94 € prilivov sredstev požarnega sklada v 
občinski proračun, med tem,  ko se je iz leta 2019 v leto 2020 preneslo  327.443,83 € nerealiziranih 
sredstev. V letu 2020 je bilo porabljenih 410.838,35 € sredstev požarne takse. Porabljenih je bilo 
40.000,00  €  za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Gradin, 40.000,00  € za 
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Krkavče, 40.000,00  €  za sofinanciranje 
nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Movraž, 65.000,00  € za sofinanciranje nabave gasilskega 
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vozila GVGP-1 za PGD Rakitovec in 30.000,00  € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in 
reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije. Ravno tako je bilo v letu 2020 porabljenih 
105.838,35  € za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing) in sicer gasilskega tehničnega 
vozila z dvigalom (TV) in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov (KV) ter dveh gasilskih 
vozil za gašenje gozdnih požarov (VGP) in 90.000,00  € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in 
reševalne opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0123 Opremljanje  JZ GB Koper 195.838 € 

Sredstva so bila realizirana za odplačilo leasing obrokov za gasilsko tehnično vozilo z dvigalom 
(2015) in kombinirano gasilsko vozilo za gašenje požarov (2017) ter dveh gasilskih vozil GVGP-1 za 
potrebe Gasilske brigade Koper. Izplačila za sofinanciranje leasing obrokov se izvajajo skladno z 
investicijskimi programi in amortizacijskimi načrti. 

Ravno tako so bila realizirana  sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za potrebe Gasilske brigade Koper. 

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 215.000 € 

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje nabave gasilskih vozila GVM-1 za PGD Gradin,  PGD 
Krkavče in PGD Movraž ter GVGP-1 za PGD Rakitovec. 

Ravno tako so bila realizirana sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za prostovoljne gasilske organizacije. 

2833 Sofinanciranje društev 150.000 € 

Sredstva bo bila namenjena za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih 
sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih 
vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper. Predvidena sredstva so bila 
realizirana v celoti. 

3025 Nadomestila plač 6.195 € 

Sredstva so namenjena izplačilom nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in 
pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali 
intervencije. 

Zaradi izvajanja ukrepov epidemije Covid-19 je bila realizacija sredstev večja kot predhodna leta. 

3029 Izgradnja gasilskega doma 284.452 € 

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Kopru 
za potrebe Gasilske brigade Koper. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru 284.452 € 

Sredstva se zagotavljajo v skladu z amortizacijskim načrtom najetega leasinga do leta 2026. 

3068 Razglas velike požarne ogroženosti 0 € 

Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti se zaradi epidemije Covid-19 požarne straže niso izvajale, 
zato sredstva niso bila realizirana. 

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD 1.427 € 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo so bila namenjena sofinanciranju projektov v načrtu 
razvojnih programov kot sledi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih 1.427 € 

Pridobljeno je bilo dovoljenje za izgradnjo gasilskega doma v Babičih ter speljan je bil postopek 
javnega naročanja. Izgradnja gasilskega doba bo izvedena v letu 2021. 

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 0 € 

Sredstva za sofinanciranje izgradnje prizidka PGD Hrvatini niso bila realizirana, ker je še v teku 
postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo in se je realizacija premaknila v naslednje leto. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  1.460 €  

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.460 € 

08029001 Prometna varnost 1.460 € 

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.460 € 

Zaradi izrednih razmer in zaprtja šol niso bile izvedene vse planirane aktivnosti v zvezi z 
opravljanjem nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper 
(kolesarski izpiti). 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  268.179 €  

1003 Aktivna politika zaposlovanja 268.179 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 268.179 € 

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 268.179 € 

Sredstva, namenjena za sofinanciranje javnih del, s katerimi razpolaga Zavod za zaposlovanje 
območna enota Koper so se v letu 2020 povišala v primerjavi z letom 2019. Na podlagi javnega 
razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2020, katerega objavlja Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper sprejetih 51 programov javnih del. 
V Mestni občini Koper je bilo sprejetih 20 programov, ki jih izvajajo društva in 31 programov ki jih 
izvajajo zavodi.  

Septembra meseca je sledilo drugo javno povabilo za sofinanciranje dodatnih programov javnih del. 
V Mestni občini Koper je bilo tako sprejetih dodatnih 7 programov.  

Skupno v letu 2020 je bilo v programe javnih del vključenih 104 brezposelnih oseb.  

Zaradi razglašene epidemije "Covid 19" je prišlo do zakasnitve sklenitve pogodb med izvajalci in 
javnimi delavci, oziroma v nekaterih primerih ni prišlo do zaposlitve javnih delavcev, zato so  
določena sredstva ostala neporabljena. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  242.165 €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 116.677 € 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 48.773 € 

2320 Regresiranje pridelave 34.784 € 

Ukrep se je  izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
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2015 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila 
posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. 
Realizacija planiranih sredstev znaša 99 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 34.784 € 

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 13.989 € 

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2020. Gre za sredstva 
namenjena  dodeljevanju pomoči za kritje stroškov povezanih s predstavitvijo oz. promocijo 
dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja. Na podlagi izvedenega javnega 
razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznim društvom, ki so izpolnjevala 
razpisne pogoje, odmerjena sredstva za izvedbo ukrepa. Realizacija sredstev je bila 99,9%. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 57.974 € 

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja 8.169 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila 
posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. 
Realizacija sredstev je bila 97 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 8.169 € 

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.576 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila 
posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. 
Realizacija planiranih sredstev znaša 99 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.576 € 

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 34.063 € 

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva bila namenjena za pripravo in financiranje 
projektov, ki so bili delno financirani s sredstvi EU. Za ustrezno pripravo projektov je bilo vedno 
potrebno oddati poleg projektnega predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo 
dokumentacijo, ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so bila sredstva 
namenjena sofinanciranju projektov, ki smo jih že pridobili in/ali prijavili na Javni razpis za 
sofinanciranje operacij v finančni perspektivi 2014 – 2020. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja in 
trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, so bila zajeta sredstva za pripravo dokumentacije 
(programske naloge) in drugih spremljevalnih dejavnosti v okviru priprave na celovit projekt ter tudi 
že sredstva za izvedbo nujnih načrtovanih investicij v okviru OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji (OSP-
a). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE 30.056 € 

Operacija je bila uspešno prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega 
programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih 
in kulturnih virov, specifični cilj: 2.2. 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma. 
V februarju leta 2020 je bil projekt tudi uspešno zaključen. 

Projekt je bil usmerjen v območje Kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga 
interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa 
pa je nujno za njihovo ohranjanje. Skupni cilj projekta je bil vzpostavitev mehanizma upravljanja in 
nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti.  

V okviru ureditve mirujočega prometa in ceste se je uredila tudi informacijska točka za plezalce in 
druge uporabnike prostora. Ob informacijski točki so se uredile ustrezne sanitarije.  

Z ZRSVN – enoto Piran smo skupaj postavili informacijske, obveščevalne in usmerjevalne table. 

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu 0 € 

Operacija je bila že trikrat, žal neuspešno, prijavljena na različne mednarodne razpise  (v okviru 
Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna 
raba naravnih in kulturnih virov; na transnacionalnem programu Interreg Adrion 2014-2020 ter na 
razpisu Urban Innovative Action). V začetku leta 2020 smo izvedeli, da tudi na tretjem razpisu Urban 
Innovative Action nismo bili uspešni, zato sredstva nismo smeli koristiti. Še naprej pa bomo iskali 
ustrezne razpise, kjer bomo tovrstno kulturno vsebino lahko prijavili in pričeli z izvedbo. 

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 0 € 

V letu 2020 so bili v teku dogovori glede priprave širše študije in programa, ki bosta podlaga za 
pripravo prostorskih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo samega projekta, kakor tudi za 
upravljavski načrt Kraškega roba, zato do finančne realizacije ni prišlo. 

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 12.165 € 

Planirana sredstva so namenjena izvedbi sanacij poljskih poti, na katerih zaradi slabše utrjene 
podlage, posebno pa ob večjih vremenskih neprilikah, prihaja do poškodb, ki otežujejo ali celo 
onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih površin. Del obveznosti za izvedena dela zapade 
v letu 2021, zato je realizacija 81%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 12.165 € 

3085 Dnevi kmetijstva 0 € 

Sredstva so bila namenjena izvedbi tradicionalne, že šestnajste prireditve po vrsti. Zaradi nastale, 
negotove situacije ob epidemiji COVID-19 je komisija na svoji 1. redni seji sprejela sklep, da se 
prireditev ne izvede, da pa se z aktivnostmi, s ciljem izpeljave kvalitetnejše prireditve v naslednjem 
letu, ko naj bi bile vključene  še ostale obalne občine, nadaljuje. 

3115 Ureditev objekta v Glemu 0 € 

Sredstva predvidena za vzdrževanje objekta v Glemu v letu 2020 niso bila koriščena, ker je bil objekt 
prodan. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke skladno z Odlokom o proračunu. 

 



 

 55 

11029003 Zemljiške operacije 9.930 € 

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 9.930 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 - 2020. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske 
ukrepe na oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča, 
nezahtevnih melioracij, ureditev napajališč in ograditev pašnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 4.623 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 - 2020. Sredstva so se upravičencem dodelila na osnovi javnega razpisa in sicer za izvedbo 
agromelioracijskih ukrepov v oljčnikih. Sredstva so bila realizirana skoraj v celoti. 

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo 2.870 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 - 2020. Sredstva so se upravičencem dodelila na osnovi javnega razpisa in sicer za izvedbo 
agromelioracijskih ukrepov v sadovnjakih. Sredstva  so bila  100% realizirana. 

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova 2.437 € 

Ukrep se je izvajal na podlagi sprejetih uredb Komisije EU in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 
2015 - 2020. Sredstva so se upravičencem dodelila na osnovi javnega razpisa in sicer za izvedbo 
agromelioracijskih ukrepov na pašnikih. Sredstva  so bila  realizirana v 97%. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 110.859 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 110.859 € 

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila 980 € 

V letu 2020 je bila planirana izvedba mačjega bivalnika. Zaradi nastale situacije ob epidemiji COVID 
-19 izvedba ni bila realizirana. Investicija bo realizirana v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 980 € 

V letu 2020 je bila planirana izvedba mačjega bivalnika. Zaradi nastale situacije ob epidemiji COVID 
-19 izvedba ni bila realizirana. Investicija bo realizirana v letu 2021. 

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali 95.175 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča, materialnih stroškov in plače 
zaposlenih delavcev zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Izvajalec javne službe je Javno 
podjetje Marjetica Koper, d.o.o.. Sredstva  za izvajanje javne službe, poleg Mestne občine Koper, 
zagotavljajo še tri obalne občine. Realizacija sredstev, ki jih je zagotovila Mestna občina Koper znaša 
98%. 

3076 Sofinanciranje zaščite živali 14.704 € 

V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev 
zapuščenih živali - mačk (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine 
Koper. Z izvedenim izlovom, pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo, ki se vseskozi  izvaja, 
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uspešno omejujemo nekontrolirano razmnoževanje prostoživečih mačk. Na podlagi sklepa župana 
so se zagotovila dodatna sredstva za kastracijo oz. sterilizacijo lastniških mačk. Glede na opravljene  
storitve so bila sredstva ob koncu leta realizirana v višini 77% glede na veljavni plan. 

 

1104 Gozdarstvo 14.630 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 14.630 € 

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 10.328 € 

Gre za nalogo urejanja gozdnih poti na območju Mestne občine Koper, za katere  del namenskih 
sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbiro poti, na katerih se izvajajo 
dela, kakor tudi program del pripravi Zavod za gozdove-Območna enota Sežana. Sanacija 
predvidenih odsekov gozdnih poti je bila uspešno izvedena, za to so predvidena sredstva realizirana 
v 100% višini glede na veljavni plan. 

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire 4.302 € 

S sredstvi se sofinancirajo ukrepi varstva narave in vlaganje v naravne vire, ki jih kot koncesionarji 
izvajajo lovske družine na posameznih območjih Mestne občine Koper. Namenska sredstva za 
financiranje izvedbe ukrepov zagotovi pristojno ministrstvo na osnovi prejetih koncesijskih dajatev, 
ki jih za upravljanje z loviščem na posameznem lovskem območju, plačajo lovske družine. Denarna 
sredstva so posameznim lovskim družinam bila izplačana na osnovi predhodno izvedenega javnega 
razpisa in sklenjenih pogodb o sofinanciranju.  

 

1105 Ribištvo 0 € 

11059001 Program razvoja ribištva 0 € 

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 0 € 

Projekt vključuje sredstva namenjena študiji o izvedljivosti in pridobivanju dokumentacije za 
ureditev ustja Badaševice. Gre za možnost, da bi se na tem področju uredili tako privezi za ribiška in 
ostala plovila, kot tudi vsa druga potrebna infrastruktura, ki bi tvorila zaključeno celoto. Zaradi 
dejstva, da se v letu 2020 niso izvajale nobene aktivnosti, sredstva niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 0 € 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  41.682 €  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 41.682 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 41.682 € 

1007 Lokalni energetski koncept 41.682 € 

Izvajale so se aktivnosti skladno z Akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta Mestne 
občine Koper (izdelava letnih poročil, priprava letnih planov, informiranje in obveščanje, priprava 
projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov,...). Hkrati so se 
pripravljale usmeritve za ukrepe, ki bodo prispevali k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter 
okolje. Aktivnosti so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA  IN KOMUNIKACIJE 13.654.972 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 13.654.972 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 944.309 € 

2263 Vzdrževanje občinskih cest 944.309 € 

V sklopu vzdrževanja občinskih cest se redno vzdržuje kategorizirane občinske ceste, izvaja zimsko 
službo, obnavlja vertikalno in talno prometno signalizacijo. Sredstva se je namenilo za višanje 
kakovosti javnih cest, pri čemer je poudarek na ustrezno zagotovljeni pretočnosti obcestnih 
meteornih jarkih, prepustih, košnjah, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, 
obnovi talnih označb, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih 
znakov, ipd. Dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini Koper znaša 373,71 km, ki jih je potrebno 
skladno s sprejetim programom in proračunskimi možnostmi redno vzdrževati.  

Vlada RS je s sklepom št. 57101-1/2020-3 z dne 2. 7. 2020 dodelila Mestni občini Koper sredstva v 
višini 174.148,70 € za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje 
(schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Na podlagi dodeljenih sredstev in 
sprejetega dodatnega programa vzdrževanja cest je bila opravljena prerazporeditev dodatnih 
sredstev na postavko. Dodeljena sredstva so bila na podlagi oddanih zahtevkov s  strani Ministrstva 
za notranje zadeve, povrnjena v višini 169.469 €. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.576.880 € 

2280 Investicije v  KS -ceste 2.334.791 € 

V letu 2020 se je izvajalo investicije po zaledju Kopra in sicer v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi 
se je sofinanciralo urejanje javnih cest, saniralo podporne zidove, izdelalo nekaj manjših projektnih 
dokumentacij s popisi del, plačalo gradbene nadzore in geodetske storitve. Investicije se izvajajo 
predvsem z namenom izboljšanja stanja prometne varnosti in kakovosti urejenosti občinskih cest po 
zaledju Kopra.  Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve 
kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke 
so se v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah 219.543 € 

V sklopu projekta se je v letu 2020 izvedlo večino posegov po zaledju Kopra skladno s programom. V 
sodelovanju s krajani in krajevnimi skupnostmi se je sofinanciralo urejanje javnih cest v Truškah, 
Vanganelu, Gračišču in Škofijah ter saniralo bankine v Gradinu. Zaradi nujnosti zadev se je izvedlo 
ureditev javnih cest v Čežarjih, Olmu in zaselku Plahuti, saniralo manjše poškodbe vozišč v Božičih, 
Dvorih, Cesti na Markovec, Tuljakih in Pradah ter izvedlo podporne zidove za preprečitev plazenja 
terena na cesti nad Dolinsko cesto in v Pradah. Izdelani so bili tudi potrebni popisi del za izvedbo, 
naročeni strokovni in finančni nadzori ter izvedene potrebne geodetske storitve. V sklopu projekta 
so bile določene finančne obveznosti prenesene tudi iz preteklega leta. Zaradi veliko nenačrtovanih 
potreb na terenu, ki so bile nujno potrebne za izvedbo je bilo potrebno dodatno prerazporediti 
sredstva  v višini 145.200 €. 

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski 465.222 € 

Investicijski program obnove slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, 
pododsek    km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban v višini 1.473.330 € je bil potrjen na občinskem 
svetu in vključuje tudi obnovo cestišča v okviru drugega projekta v NRP. Za izvedbo so se skladno z 
Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 zagotovila dodatna sredstva. Investicija je 
potekala od julija do decembra 2020. 
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Projekt je zajemal ureditev pločnika ter kolesarske steze, in sicer od km 2,905 do km 3,410 (od 
pokopališča do križišča Kolomban), saj je bilo zaradi neprimerne širine vozišča za pešce in kolesarje 
nevarno. V sklopu pločnika in kolesarske steze se je na novo uredila javna razsvetljava. 

Projekt je sofinanciran v okviru projekta INTER BIKE II, ki se izvaja pod okriljem Programa 
sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 

Za namene izvedbe operacije je odobrenih 201.850,52 € evropskih sredstev. 

OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas 0 € 

V sklopu projekta je bila naročena izdelava projektne dokumentacije. Do finančne realizacije v letu 
2020 ni prišlo. 

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt 42.058 € 

V mesecu avgustu in septembru 2020 se je izvedla rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 177145 
Vanganel-Babiči-Boršt. Vrednost celotne investicije je znašala 42.058,41 €. 

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu 236.507 € 

Februarja 2020 se je zaključila izgradnja krožišča, ki se je pričela oktobra 2019. 

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 43.472 € 

V letu 2020 se je nadaljevalo z rekonstrukcijo  občinske ceste JP 677340  Bonini - Prade z zaključkom 
v letu 2021. Dela bodo izvedena v dolžini 220 metrov. 

OB050-17-0036 KS Črni kal – sanacija zidu in ureditev ceste v Zg. Črnem kalu 27.784 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedena je bila preplastitev najbolj dotrajanega odseka javne ceste 
skoti vas in saniran podporni zid pod javno cesto. Zaradi nepredvidenega povečanega obsega del se 
je zagotovilo dodatna sredstva v višini 2.800 €. 

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu 59.481 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedlo se je sanacijo dotrajanega vozišča javne ceste na odseku 
dolgem cca. 1km, predelalo se je tri hitrostne ovire, montiralo varovalno odbojno ograjo, saniralo 
prepust za meteorne vode ter saniralo podporni zid pod delom javne ceste. Za ustrezno dokončanje 
investicije je bilo potrebno dodati sredstva v višini 11.500 €. 

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 5.996 € 

Investicija je uspešno zaključena. Betoniralo se je del javne ceste med Koštabono in dolino Dragonije 
v dolžini cca. 60 metrov. 

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda 0 € 

Investicija se v letu 2020 ni realizirala, ker še niso pridobljena vsa zemljišča. 

OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del 40.703 € 

Investicija je bila zaključena decembra 2019. V letu 2020 je zapadlo poplačilo pogodbenih 
obveznosti. 

OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib 11.562 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sodelovanju s KS Za gradom je MOK financirala sanacijo dveh 
najbolj kritičnih odsekov javne ceste, KS pa uredila površino okoli kapelice in podporni zid. Preostala 
sredstva so se prerazporedila. 
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OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol 20.943 € 

Investicija se je začela v mesecu oktobru 2020 in uspešno zaključila ob koncu leta. Izvedlo se je 
izgradnjo betonskih bankin na cesti Hrastovlje - Dol, saniralo najnujnejše manjše poškodbe vozišča 
ter razširilo nevaren ovinek. 

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton 47.527 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije se je v sodelovanju s KS Vanganel in KS Sv.Anton 
asfaltiralo in odpravilo problematiko meteornih vod na javni dostopni cesti v Potoku, saniralo posede 
vozišča v Turkih ter na lokalni cesti Sv. Anton-Potok preplastilo odsek v dolžini 150m. Zaradi 
ustrezne zaključitve del je bilo potrebno dodatno prerazporediti sredstva v višini 7.500€. 

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči 45.705 € 

V mesecu juniju in juliju 2020 je bila izvedena sanacija javne ceste Pavliči-Sirči, od km 0,600 - 1,220 
v dolžini 620 m. Skupna vrednost investicije je znašala 45.705,14 €. 

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta 20.310 € 

V okviru projekta so bila realizirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 
pločnika v dolžini cca. 500m skozi naselje ob Šmarski cesti. Po uskladitvi obsega predvidenih del se 
je izvedla tudi preplastitev najbolj dotrajanega dela cestišča. 

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta 1.220 € 

Izdelana je projektna naloga, ki je tudi potrjena s strani upravljavca državne ceste - DRSI.  V letu 2021 
se bo pridobilo potrebno projektno dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti ter 
potrebne komunalne infrastrukture. 

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 15.762 € 

Konec leta 2019 je bila izdelana PZI dokumentacijo za rekonstrukcijo dela javne ceste Vanganel-
Hliban v dolžini cca. 700m (ureditev meteorne kanalizacije, razširitev vozišča, preveritev možnosti 
umestitve pločnika,...) in je bila v začetku leta 2020 plačana. 

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške  88.958 € 

Zaradi slabega stanja in starosti se je temeljito saniral most na lokalni cesti LC177151 Marezige-
Bernetiči-Kortina. Ob rekonstrukciji se je  odstranilo jekleno konstrukcijo in obstoječo ploščo ter 
vgradilo novo betonsko nosilno ploščo. Zamenjalo se je tudi mostna ležišča in ob tem poskrbelo za 
dodatno varnost uporabnikov, saj se je na mostu poleg cestnih, postavilo še obojestransko odbojno 
ograjo. V okviru naložbe se je saniralo tudi krajši cestni priključek. 

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih 492.775 € 

Investicijski program obnove slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, 
pododsek  km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban v višini 1.473.330 € je bil potrjen na občinskem 
svetu in vključuje tudi izgradnjo kolesarske in peš poti v okviru drugega projekta v NRP. Za izvedbo 
so se skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 s prerazporeditvijo 
zagotovila dodatna sredstva. 

Projekt je zajemal ureditev cestišča, krožišča in vodovoda ter del fekalnega kanala, in sicer od km 
2,905 do km 3,410 (od pokopališča do križišča Kolomban), saj je bilo zaradi neprimerne širine 
vozišča za vse udeležence v prometu.  

Investicija se je zaradi razglašene epidemije covida in težav s strankami na terenu zamaknila v leto 
2021. 

OB050-19-0064 KS Gračišče - izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ Gračišče 22.514 € 

Investicija je uspešno zaključena. V dogovoru s KS Gračišče se je opustilo željo po izgradnji hitrostne 
ovire ter v zameno vključilo sanacijo poškodb vozišč v Kubedu in Popetrah ter asfaltiranje parkirišča 
pod OŠ Gračišče. Poleg navedenega se je zgradilo tudi pločnik in varen prehod za pešce pri OŠ 
Gračišče. Preostanek sredstev se je prerazporedilo. 
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OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave 
 19.855 € 

Investicija je uspešno zaključena. V mesecu oktobru se je pričelo z gradbenimi deli priprave vozišča 
za asfaltiranje ter investicijo zaključilo ob koncu leta, saj je bilo financiranje dvoletno. V sklopu 
investicije se je asfaltiralo javno cesto do čistilne naprave v Rakitovcu. 

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje 5.490 € 

V letu 2020 se je pridobilo projektno dokumentacijo za ureditev ceste v Novem naselju ter cca. 200m 
Frenkove ceste. Zaradi bistveno višje ocene vrednosti investicije od razpoložljivih sredstev, se je v 
dogovoru s KS Pobegi-Čežarji v okviru nenačrtovanih intervencij v ceste izvedlo ureditev ceste Na 
izvir v Čežarjih ter preostali del sredstev prerazporedilo. 

OB050-19-0076 Sv. Anton -Preplastitev dela ceste v Tomažičih 55.322 € 

Investicija je uspešno zaključena. Za izvedbo so se skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2020 zagotovila dodatna sredstva. Asfaltirano je bilo cca. 500m ceste skozi naselje 
Tomažiči ter sočasno urejena obnova komunalne infrastrukture. 

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca 9.880 € 

V letu 2020 je bila izdelana projektna naloga za izbiro projektanta ter z izbranim projektantom 
sklenjena pogodba. Projektna dokumentacija predvideva pripravo rešitve problematike meteornih 
voda na območju Ceste Ivana Starca, Lovrove ulice, Ceste VIII in Ceste 2 Prade. 

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan 13.141 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedena je bila delna razširitev vozišča v kritičnem ovinku na cesti 
Bošamarin-Grinjan, izgrajena betonska bankina in montirana odbojna ograja v dolžini cca. 40 metrov 
ter izveden nov prepust za meteorne vode. 

OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki 20.972 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedlo se je sanacijo podpornega zidu v Loki po predlogu KS Črni 
Kal tako, da se je ohranilo obstoječe sprednje lice zidu nedotaknjeno, saj je zid spomeniško zaščiten. 

OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica 19.745 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedena je bila sanacija vozišča v dolžini cca. 40 metrov z izgradnjo 
betonske podlage in bankine za preprečitev plazenja terena ter montirana odbojna ograja na 
predmetnem odseku in na mostičku pri vaškem domu. 

OB050-19-0091 KS Škofije - Sanacija pločnika v Elerjih 8.980 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sodelovanju s KS Škofije se je izvedlo sanacijo poškodovanega 
pločnika, montiralo odbojno ograjo za zavarovanje otroškega igrišča, dodatno montiralo dve luči 
javne razsvetljave ter saniralo vaško javno izlivko v Elerjih. 

OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od ''placa'' do nogometnega igrišča in nad 
igriščem 70.179 € 

Konec meseca oktobra 2020 se je pričela rekonstrukcija ceste v Dekanih, od »Placa« do nogometnega 
igrišča, 1. faza.  V 1. fazi se ureja zgornji del ceste v dolžini 285 m. Po celotni dolžini se zgradi nov 
vodovod, saj je obstoječi iz azbestno cementnih cevi. Dela bodo zaključena v začetku leta 2021. V letu 
2020 je bilo realiziranih 70.178,95 €. 

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica 3.492 € 

V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 270 Brezovica –
Pregara – Reparec – Tuniši, od km 2.200 do km 3.400. Projektna dokumentacija bo izdelana do konca 
februarja 2021.  

Obstoječa cesta je široka cca. 4 m. Bankine so neutrjene in spremenljive širine. Odvodnjavanje vozišča 
je neurejeno. Asfaltno vozišče je poškodovano. Obstoječa lokalna cesta nima urejenega pločnika, prav 
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tako niso urejena avtobusna postajališča. Problem predstavljata tudi dotrajana voziščna konstrukcija 
in pa neustrezno rešeno odvodnjavanje. 

Cesto je potrebno ustrezno razširiti in popraviti dotrajano vozišče. Fazna rekonstrukcija bo 
predvidena od konca vasi Pregara v km 2.300 do vasi Reparec v km 3.400. Trasa projektne rešitve bo 
sledila trasi obstoječe ceste. 

OB050-19-0101 KS Zazid - Asfaltiranje vaške poti do rezervoarjev 23.111 € 

Investicija je uspešno zaključena. Asfaltiralo se je makadamsko cesto do rezervoarjev v Zazidu v 
dolžini cca. 300 metrov. 

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika 19.073 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je bil izveden v skladu s 
predlogom, kjer so to dopuščala zemljišča. Pot se je utrdila s tamponom, kjer je bilo potrebno so se 
uredili prečni odtoki meteorne vode z izgradnjo široke kamnite mulde, uredili so se vtoki in iztoki 
obstoječih propustov s tlakovanjem s kamnom, sanirale so se udarne jame in po celotni trasi so se 
posekala grmovja in počistili obcestni jarki. Vrednost celotne investicije je znašala 19.073,41€. 

OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v Čežarjih 2.379 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru projekta je bila postavljena 
nadstrešnica na avtobusnem postajališču v naselju Čežarji. 

OB050-19-0126 PP Postavitev dveh čakalnic na avtobusnih postajah KS Pobegi Čežarji   8.867 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru projekta, sta bili postavljeni 
dve avtobusni čakalnici v naselju Pobegi. 

OB050-19-0127 PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti Škofije 2.236 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

Pot poteka po področju za katerega je potrebno sprejeti OPPN. V sklopu projekta se je tako izvedla le 
izboljšava prometne varnosti s postavitvijo dveh prometnih ogledal. 

OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije 4.215 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Izvedena je bila prva faza investicije, to 
je ureditev bolj varnega dostopa do vrtca. Druga faza, ureditev pločnika med parkiriščem in vrtcem 
ni bila izvedena, saj bo ta del v celoti in drugače prometno urejen, v fazi gradnje nove šole v Škofijah.  

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu 1.127 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru projekta se je izdelalo 
geodetski posnetek in projekt za izvedbo s popisi del.  

Projekt v letu 2020 ni mogel biti zaključen, saj pot poteka po parcelah v lasti Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS in je prvotno potrebno pridobiti stavbno pravico oz. odkupiti zemljišče. 

OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk 2.074 € 

Pridobljen je bil idejni projekt za ureditev krožišča. Zaradi urejanja  lastniške problematike, se bo 
nadaljevanje projekta urejalo v naslednjem proračunskem obdobju. 

OB050-19-0171 C. Triban-Vanganel-ukrepi za umiritev prometa 24.803 € 

V okviru projekta je bilo izvedeno tri mesečno poskusno merjenje hitrosti na nevarnem cestnem 
odseku v naselju Triban. Nabavljena so bila stojna mesta z vso potrebno opremo, ki bodo služila 
premeščanju sistemov za umirjanje hitrosti na različne lokacije. 

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 111.808 € 

Investicija je uspešno zaključena. Asfaltiralo se je cca. 1,2 km lokalne ceste skozi dolino Dragonije ter 
uredilo ustrezno odvodnjavanje meteornih vod. Glede na to, da je bila investicija v celoti zaključena 
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v letu 2020, se je dodatno prerazporedilo sredstva v višini 62.000 €. S fazno ureditvijo ceste se 
nadaljuje v naslednjem letu. 

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 43.331 € 

Tekom leta je bila pridobljena potrebna projektna dokumentacija za posamezne izvedbe 
rekonstrukcij cest, posameznih krožišč, hitrostnih ovir ter pločnikov. Za potrebe vseh naročenih 
projektov je bila potrebna prerazporeditev sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 43.331 € 

Sredstva so bila  porabljena za nadzore (popis del in nadzor za ureditev parkirišča na Škofijah), 
izdelavo projektov (rekonstrukcija Ankaranske ceste, kolesarska cesta in peš pot na Ankaranski 
vpadnici, prestavitev lokalne ceste za Plavje), projektnih nalog (kolesarska steza med pokopališčem 
Škocjan in Pradami), idejnih zasnov (ureditev parkirišča za kamione v Serminu) in geodetskih 
načrtov na področju cestne infrastrukture. 

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 198.757 € 

Postavka  vključuje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture oziroma investicije, ki se izvajajo 
na območju naselja Koper. Zajemajo predvsem sanacije vozišč na cestah, ulicah, ureditev parkirišč, 
krožišč, kolesarske poti in sistema kolesarske mobilnosti. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo 
v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, 
ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali sledeči projekti: 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic 19.999 € 

Realizacija se nanaša na poplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2019 za izvedbo kolesarske steze in 
peš poti ob Ankaranski cesti. 

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 2.064 € 

S porabljenimi sredstvi se je izdelalo geodetski načrt krožišča na Dolinski cesti in študijo 
upravičenosti izgradnje priključka za Plavje. 

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 2.580 € 

Za ureditev Vegove ceste je bila pridobljena PZI dokumentacija. V letu 2018 je bila izvedena I. faza 
rekonstrukcije te ceste. Za  določeni obseg II. faze obnove skladno s proračunskimi sredstvi je izbran 
izvajalec. Izvajalec je uveden v delo. Zaključek del se predvideva v mesecu maju 2021.  

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 0 € 

Investicija se je prenesla v leto 2021. Sredstva se je prerazporedilo za dokončanje drugih investicij. 

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles 4.900 € 

Terminski plan izvedbe projekta "Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles" se zaradi 
spremembe projekta (zamenjava klasičnih kolesarnic v solarne) in zaradi epidemije COVID-19 ne 
odvija po prvotnem planu, zato je bilo na Ministrstvo za infrastrukturo zaprošeno za podaljšanje 
pogodbe o sofinanciranju projekta ter odobritev spremembe projekta. Sredstva so bila porabljena le 
za izvedbo tehnične pomoči. V letu 2020 je bil na občinskem svetu potrjen investicijski program v 
višini 1.056.299,40 € z namenom, da pridobimo več evropskih sredstev.  

OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande 31.017 € 

V letu 2020 se je plačalo razliko obveznosti za gradnjo kolesarske in pešpoti kanal Grande. Projekt je 
bil uspešno zaključen v letu 2019. 
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OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber 33.929 € 

V mesecu juliju in avgustu 2020 je bila izvedena rekonstrukcija  odseka ulice Dolga reber - JP 678291 
v dolžini 122 m. Izvedba je zajemala odstranitev delov dotrajanih površin, utrditev vozišča, 
postavitev robnikov, izgradnjo pripadajoče meteorne kanalizacije, nova obrabna plast vozišča in 
nova prometna signalizacija. Vrednost investicije je znašala 33.928,77 €. 

OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica 220 € 

Dela so bila v celoti zaključena v letu 2019. V okviru postavke se je izvedlo zadnje delno plačilo za 
strokovni in finančni nadzor v sklopu izvedbe projekta »Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska 
vpadnica«. 

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza 12.454 € 

Investicija je uspešno zaključena. V dogovoru s KS Žusterna se je definiralo najbolj dotrajan odsek 
javne ceste ter se ga v sklopu investicije ustrezno saniralo v dolžini cca. 190 metrov. Zaradi smiselne 
izvedbe investicije je bilo potrebno s prerazporeditvijo dodati sredstva na postavko v višini 7.000 
evrov. Druga faza je predvidena v letu 2021. 

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške 19.870 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije se je preuredilo uvoz in izvoz na Letoviško 
ulico, preplastilo del vozišča in izvedlo prometno ureditev v Žusterni. 

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomorske 15.462 € 

Dela so bila v celoti izvedena v letu 2019. V letu 2020 je zapadlo delno plačilo izvedenih del. 

OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v Šalari 22.306 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije se je zgradilo nov pločnik na Partizanski ulici, 
montiralo nov drog javne razsvetljave ter ustrezno označilo talno signalizacijo za povečanje 
prometne varnosti. Preostanek sredstev se je prerazporedilo. 

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna 3.981 € 

Predvidena je izgradnja manjkajočega odseka kolesarske povezave (kolesarska steza in hodnik za 
pešce) na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja. Glede na prostorske danosti in 
omejitve ter racionalnost in ekonomičnost z vidika gradbenih posegov bo kolesarski promet na Oljčni 
poti urejen z vodenjem v mešanem profilu po modelu ''sharrow'' (na odsekih umirjenega prometa z 
omejitvijo hitrosti 30 km/h). S tem bo zagotovljena dodatna varnost kolesarjev na  Dolinski cesti in 
Oljčni poti.   

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k 
predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 
nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020''. 

V mesecu juliju 2020  pa je Mestna občina Koper prijavila projekt »Kolesarska in pešpot na delu 
Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru« tudi na javni poziv 61SUB-LSKI19 - Nepovratne finančne 
spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture, ki ga je objavil Eko sklad. 
Vrednost investicije skladno s potrjeno dokumentacijo znaša 206.311,04 €. Z nepovratnimi sredstvi 
Eko sklada je financiranih 80 % priznanih stroškov investicije. 

Mestna občina Koper je bila uspešna pri prijavi in pridobila odločbo o sofinanciranju projekta z 
nepovratnimi sredstvi Eko sklada, in sicer v višini 122.729,05 €. V letu 2020 je bil skladno z 
razpisnimi pogoji izbran  izvajalec gradbenih del s katerim je sklenjena pogodba v višini 165.059,41 
€. Dela bodo zaključena do poletja 2021. 
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OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 0 € 

Predvidena je izgradnja varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča 
Hofer do krožišča Lekarne Olmo. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana 
mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu.  

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 347.412 €. 

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k 
predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 
nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020''. Terminski plan predvideva izvedbo investicije v letu 2021 v primeru, da pridobimo 
sofinancerska sredstva. 

Januarja 2021 je podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Predvidena je izvedba v letu 2022. 

OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru 22.840 € 

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k 
predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 
nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020''. 

V letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova in DIIP. 

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna obvoznica vhod v garažo  7.137 € 

Pred začetkom uporabe podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je potrebno urediti 
dvosmerni promet na odseku severna obvoznica - vhod v garažo. Projektna dokumentacija je bila 
izdelana in izbran je izvajalec gradbenih del. Dela bodo izvedena do marca 2021. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 8.172.065 € 

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa 6.301.745 € 

Postavka vključuje sredstva namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih 
garažnih hiš ter urejanju prometnih režimov. Sredstva so namenjena tudi ureditvi, postavitvi in 
zamenjavi avtobusnih čakalnic v naselju Kopra in podeželju ter glavne avtobusne postaje v Kopru. 
Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je 
navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se 
v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 13.598 € 

S porabljenimi sredstvi se je uredilo  odvodnjavanje na parkirišču nad garažno  hišo na Krožni cesti. 

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 39.164 € 

Zaradi dotrajanosti, so se zamenjale viseče svetlobne table skupaj z utripalci na prehodih za pešce v 
Pradah, na Kvedrovi in Krožni cesti. Semaforji v obeh podvozih pod hitro cesto so se posodobili s 
programsko opremo, ki preprečuje srečanje vozil v podvozu tik po preklopu smeri vožnje. 
Nabavljene so bile tri radarske preventivne table za postavitev po krajevnih skupnostih ter svetlobni 
odsevniki in prometni znaki za zagotovitev večje varnosti na prehodih za pešce. V sklopu projekta je 
bila izdelana tudi hitrostna ovira s prehodom za pešce v Žusterni. 
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OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 27.136 € 

V letu 2020 so bile dobavljene štiri avtobusne čakalnice in izvedeno novo avtobusno postajališče z 
ustrezno prometno ureditvijo v Žusterni. 

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom 4.956.830 € 

Z gradnjo podzemne parkirne hiše  pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali k celostni ureditvi 
tega dela mesta. Investicija bo končana do konca marca 2021. V garaži bo lahko parkirano 468 
avtomobilov. S tem bo razbremenjen promet v starem mestnem jedru, ker bo vhod iz ulice Kopališko 
nabrežje. 

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva 242.624 € 

Februarja 2020 se je zaključila izgradnja parkirišč, ki se je pričela oktobra 2019. 

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 0 € 

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo parkirišča. V pridobivanju so soglasja mejašev in 
gradbeno dovoljenje, ki bodo osnova za nadaljevanje projekta. 

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje 38.541 € 

Pridobljena je potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev glavne avtobusne 
postaje. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Dokumenti so podlaga za pridobitev nepovratnih 
sredstev. Projekt je prijavljen na 1. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru  PN 4.4 - Ukrepi 
trajnostne mobilnosti - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Pripravlja se javno naročilo za 
izbiro izvajalca, ki bo objavljeno do 20. 2.2021. Po pridobitvi sredstev se bo podpisala pogodba z 
izbranim izvajalcem. V letu 2020 je bil na občinskem svetu potrjen investicijski program v višini 
2.487.260,05 €.  

OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč 487 € 

V letu 2019 je Mestna občina Koper uredila ustrezni in varni avtobusni postajališči na Krožni cesti in 
Novi ulici, ki sta usklajeni s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. MOK je za ta namen pridobila 
sredstva iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti.  

Sredstva v letu 2020 predstavljajo poplačilo izvedbe strokovnega in finančnega nadzora nad izvedbo 
rekonstrukcije avtobusnih postajališč. Plačilo je bilo izvedeno v začetku leta 2020. 

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 17.755 € 

Za potrebno sanacijo garažne hiše na Krožni cesti je  bila pridobljena projektna dokumentacija in 
podana vloga za gradbeno dovoljenje. 

OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov 590.939 € 

Skladno s potrjenim investicijski programom za nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov, je bil 
izveden nakup treh manjših električnih avtobusov. Na podlagi aneksa št. 10 h Koncesijski pogodbi o 
izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem 
prometu na območju mestne občine Koper so bili  električni avtobusi dani v najem v mesecu 
septembru 2020. 

Nakup električnih avtobusov je sofinanciran s strani EU iz projekta IPA Blending in s strani Eko 
Sklada. 

OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce 224.145 € 

Glavni namen predmetne investicije je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, optimizirati 
stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem 
središču. Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov znaša po stalnih cenah 
6.466.282,03 € oziroma po tekočih cenah 6.581.609,59 €. V skladu s Smernicami za vzpostavitev 
sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih bo s pomočjo 
mehanizma CTN možno financirati 80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer bo v nepovratnih 
sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS. Nepovratna sredstva, za katera je zaprosila 
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Mestna občina Koper z obravnavanim projektom (Parkirna hiša P+R Sonce), bodo zaradi skladnosti 
z alokacijo sredstev in pravili koriščenja sredstev znašala 3.074.449,00 €.  

V letu 2020 je bil izveden javni natečaj ter izdelana projektna dokumentacija. Na podlagi 
projektantske predračunske vrednosti je bil IP v vrednosti 6.581.609,59 € potrjen na občinskem 
svetu v novembru 2020. Na podlagi javnega naročila bo izbran izvajalec gradbenih del, ki so 
predvidena od marca 2021 do marca 2022. Mestna občina Koper je projekt »Parkirna hiša P+R 
Sonce« prijavila na Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti 
z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi: ''Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja'', tematskega cilja 4: ''Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih'', 
prednostne naložbe 4.4: ''Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi''. 

 Parkirna hiša Sonce v Kopru bo služila kot izhodiščna mobilnostna točka (P+R), kjer bodo 
obiskovalci mesta iz avtomobila prestopili na javni prevoz ali kolo. Je del celovitega urejanja 
mobilnosti v Mestni občini Koper. Razpoložljivo zemljišče za umestitev parkirne hiše je na delu 
parcele št. 1567/33, k.o. Koper. Del območja izvedbe je tudi Ankaranske cesta, kjer bodo uvozi in 
dostopi do parkirne hiše. Načrtovana je parkirna hiša v treh etažah (P+2N), s skupno 464 parkirnimi 
mesti, v okviru katerih bodo zagotovljene tudi parkirne površine za funkcionalno ovirane osebe.  

V okviru projekta so predvideni še naslednji prostori:  

• Sanitarije,  
• Ustrezno število vertikalnih komunikacijskih jeder s stopnišči in dvigali,  
• Prostor za kolesa za najem,  
• Kolesarnica,  
• Polnilnice za električna vozila,  
• Polnilnice za električna kolesa,  
• Avtobusno postajališče. 

OB050-19-0070 KS Bertoki - parkirišča ob igrišču v Pradah 41.044 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije je sta bili asfaltirani dve parkirišči v Pradah pri 
igrišču, sanirana je bila panelna ograja in povišana mreža ob igrišču. 

OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev ekološkega otoka s parkirišči v Šmarjah 43.973 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije je bil zgrajen nov betonski plato za ekološki 
otok v Šmarjah in montirana kovinska pergola nad platojem vključno s senzorji in osvetlitvijo, 
skladno s projektom celostne ureditve bližnjega območja ekološkega otoka. Druga faza je predvidena 
v letu 2021. 

OB050-19-0103 KS Žusterna  - Ureditev stopnišč 11.500 € 

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije je bilo sanirano stopnišče med ulico Pot v gaj 
in Gozdno potjo ter stopnišče pod Kvedrovo cesto. 

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 3.434 € 

Izdelana je idejna zasnova. Za potrebe izgradnje parkirišča se bo v letu 2021 izdelalo projektno 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo. 

OB050-19-0130 PP Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani 20.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Investicija je zaključena. Podpisan je bil 
primopredajni zapisnik in zapisnik o prenosu osnovnega sredstva v upravljanje. 

OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča  30.575 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  
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V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan tudi projekt popravilo mrliške kapelice in 
dostopa na Pomjanu. Ker gre v obeh primerih za isto lokacijo sta bila projekta v projektiranju in 
izvedbi povezana. 

Na nižje ležečem delu parcele številka 1055/2 k. o. 2609 Pomjan se je izvedel ločni kamniti zid, da se 
je parcela izravnala v tem delu z višje ležečim delom, izvedel zasip ter tlakovana kamnita površina 
razgledne ploščadi površine 70 m2. Po obodu ploščadi se je izvedla varovalna ograja višine 1 m.  

Obstoječe parkirišče se je v celoti obnovilo z izvedbo novega tamponskega nasutja, saniralo oziroma 
izvedlo manjkajoče podporne zidove. Med dvema nivojema parcel se je izvedela cestna povezava 
tako, da je možen dostop z vozili na nižje ležečo površino ter preko nje na razgledno ploščad, do 
vhoda na pokopališče ter nadalje do vhoda v mrliško vežico. Od obstoječe ulične svetilke se je izvedla 
povezava z elektroenergetskimi cevmi in pripravljenimi temelji za nove svetilke za bodočo osvetlitev 
parkirišča ter razgledne ploščadi. 

2293 Subvencija za parkiranje 18.960 € 

Na osnovi odloka o parkiriščih in prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper so se v proračunu 
zagotovila sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra z namenom, da se 
prebivalcem omogoči lažje parkiranje ter se iz mestnega jedra umaknejo parkirana vozila .Ob koncu 
leta je realizacija 83,6-odstotna glede na veljavni plan.  

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 1.751.360 € 

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov 
ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«.  

Akontacije subvencije za mestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s Koncesijsko 
pogodbo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v 
mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, št. 371-147/2013, z dne 27.1.2014 ter aneksi 
1-8. Mesečna akontacija subvencije se izplačuje v višini 100.000,00 €/mesec (z vključenim DDV) v 
skladu s sklenjeno pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-
147/2013 v letu 2020, št. 371-82/2020, z dne 5.3.2020. 

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s 
prevozniki (Nomago d.o.o.; št. pogodbe 371-81/2020 in Arriva d.o.o.; št. pogodbe 371-80/2020) , ki 
izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.  

Proračunska sredstva se zagotavlja v skladu s sklenjenimi pogodbami v okviru planiranih sredstev. 

Na postavki je v letu 2020 ostalo 8.640,24 € zaradi prilagoditve pogodbenih finančnih obveznosti 
sofinanciranja primestnih prevozov ob sprejetju vladnih ukrepov o prepovedi izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju RS zaradi epidemije Covid-19. 

2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic 100.000 € 

Sredstva s te postavke so namenjena izvajanju javne službe "mestni avtobusni potniški promet", ki 
se v večji meri financira s postavke 2294. Prevoz na klic vključuje del GJS, ki se izvaja s t.i. Kurjercami 
po mestnem jedru, kar je urejeno z aneksom 8 in 9 h Koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne 
gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju 
Mestne občine Koper, št. 371-147/2013, z dne 27.1.2014. Mesečna akontacija subvencije se je 
izplačevala  v višini 14.960,28 (za mesece od junija do oktobra 2020), za izvajanje v poskusnem 
obdobju od 30.1.2020 do 13.3.2020 pa je bilo izplačanih 25.198,6 €. 

Sredstva so bila v celoti porabljena, del obveznosti pa je bil v skladu s pogodbo  prenesen v leto 2021.  
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13029004 Cestna razsvetljava 1.913.197 € 

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 1.913.197 € 

Sredstva so bila porabljena za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave (vključena je 
tokovina - energija in omrežnina – uporabnina omrežja), delovanje gospodarske javne službe 
vzdrževanja sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi, 
intervencijsko vzdrževanje, rekonstrukcije, adaptacije, širitve javne razsvetljave…). Postavka 
vključuje tudi realizacijo sredstev za vzdrževanje semaforskih naprav in merilcev hitrosti ter 
postavitev in odstranitev novoletne osvetlitve oziroma okrasitve. V letu 2020 na postavki beležimo 
prihranke na osnovi sprejetega ukrepa vlade o oprostitvi plačila prispevka za obračunsko moč in 
prispevka za OVE (obnovljive vire energije). 

Postavka vključuje tudi realizacijo sledečih investicijskih nalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 180.118 € 

V okviru programa so se izvajale dopolnitve javne razsvetljave in intervencijska vzdrževanja celega 
sistema javne razsvetljave na celotnem območju celotne občine. 

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 175.716 € 

V okviru projekta je bila nabavljena dodatna oprema za potrebe praznične osvetlitve. 

OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke  20.414 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  V okviru projekta so bili postavljeni 
koši za pasje iztrebke na relaciji Prade – Sv. Anton ter dodatna javna razsvetljava za izboljšanje 
prometne varnosti. 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 48.522 € 

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 16.643 € 

Postavka vključuje sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in 
krožišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 0 € 

Projektant je v novembru 2020 oddal izdelano PZI projektno dokumentacijo. V teku je recenzija 
projektne dokumentacije. Podpisana je tudi pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije. Po 
izvedbi recenzije bo projektna dokumentacija predana na DARS, ki bo povrnila vložena sredstva za 
pridobljeno dokumentacijo. Občina bo ob izgradnji sofinancirala izvedbo v dogovorjenem deležu, ki 
se nanaša na občinsko infrastrukturo. Plačilo pogodbenih obveznosti se prenaša v naslednje leto 
skladno z dinamiko izvedbe projekta. 

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi 0 € 

Pridobljena in potrjena s strani DRSI je bila projektna naloga za ureditev krožnega križišča na državni 
cesti "Varda". Glede na to, da nismo uspeli pridobiti potrebnega zemljišča, se je izdelal popravek 
idejne zasnove krožišča - prestavitev tako, da se ne posega v zemljišče stranke, ki ne soglaša s prodajo 
zemljišča. Izdelana je nova projektna naloga, ki je v potrditvi. Postopke vezane na pridobitev PZI 
dokumentacijo in izvedbe bo vodil upravljavec ceste, DRSI. MOK bo finančno sodelovala pri tej 
investiciji v okviru sofinancerskega sporazuma med DRSI, ki ga pričakujemo. 

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt 3.101 € 

Gre za ureditev ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega 
prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Izvedeno je 
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bilo javno naročilo za izbor inženirja, ter podpisana pogodba z inženirjem, kateri bo usklajeval 
izdelavo projektne dokumentacije za vse odseke trase. 

Podpisani sta pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za drugi in tretji odsek trase. V pripravi 
je dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za prvi odsek. 

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 4.258 € 

Za ureditev krožišča na državni cesti Škofije, odcep Tinjan je MOK pridobila PZI dokumentacijo, DRSI 
je izvedela postopke za pridobitev izvajalca, ki pa še niso zaključeni. Pričakujemo sofinancerski 
sporazum za izvedbo del. 

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti 7.088 € 

V letu 2020 je bila pridobljena projektna dokumentacija za ureditev pločnika ob državni cesti v Sv. 
Antonu pod Dvori z dvema prehodoma za pešce, hitrostno oviro, javno razsvetljavo in ustrezno 
meteorno kanalizacijo. Zaradi bistveno višje ocene vrednosti investicije od razpoložljivih sredstev na 
postavki se je izvedba investicije zamaknila v leti 2021 in 2022. Preostanek sredstev se je 
prerazporedilo. 

OB050-19-0099 KS Podgorje - Sofinanciranje ukrepov za umirjanje prometa na državni cesti
 2.196 € 

Gre za sofinaciranje ukrepov na državni cesti, zato je realizacija ukrepov odvisna od upravljavca ceste 
- Direkcije RS za infrastrukturo. 

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 31.879 € 

Sredstva se  namenjajo za izvedbo potrebnih vzdrževalni del na kolesarski stezi Parenzana. Izvajalec 
je na kolesarski stezi izvajal košnjo trave, saniral brežine, utrjeval bankine, čistil in ogradil prepuste. 
Postavka vključuje tudi izvedbo projekta, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki  26.879 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je zaključen. Mestna občina 
Koper je v letu 2020 izvedla ureditev postajališča z vadbenimi orodji ob kolesarski poti Parencana na 
območju Spodnjih Škofij. Skupna vrednost investicije znaša  26.878,75 €.   

 

14 GOSPODARSTVO  555.746 €  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 41.204 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 41.204 € 

2370 Programi pospeševanja 36.846 € 

Sofinanciranje dejavnosti Regionalnega razvojnega centra so potekale skladno s planom. Zaradi 
izrednih epidemioloških razmer pa se nekatere načrtovane aktivnosti v letu 2020 niso izvedle in 
bodo vnovično vzpostavljene v letu 2021, ko bo podpora izvajanju projekta o oživljanju starega 
mestnega jedra in koordinacija združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper, še 
toliko bolj potrebna. Realizacija izvedena do konca leta je skladna s prejetimi poročili o izvedenih 
aktivnostih. 

2464 Regijski razvojni projekti 4.358 € 

Postavka je zajemala sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti so izhajali iz Regionalnega 
razvojnega programa (RRP), ki jih je potrdil Svet RRA. Realizacija dosežena do konca leta 2020 izhaja 
iz poročil o izvedenih aktivnostih. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 514.543 € 

14039001 Promocija občine 321.221 € 

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev 306.509 € 

V letu 2020 je bilo porabljenih 306.509 € (69,97% realizacija) za programe  razdeljene v dva krovna 
vsebinska sklopa in sicer: 

SKLOP 1: organizacija ali soorganizacija prireditev in dogodkov MOK 

V letu 2020 so se iz proračunske postavke plačali stroški izvedbe prireditev in aktivnosti v okviru 
Fantazime 2019. Gre za stroške vezane na organizacijo nastopov, koncertov, predstav in delavnic za 
otroke, izvedbo in izdelavo projekcije "video mapping" na pročelje Pretorske palače in druge stroške 
za uspešno izvedbo prireditev. 

SKLOP 2: sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov 

MOK je v začetku leta objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti 
MOK za leto 2020, v okviru katerega je do decembra obravnavala prijave štirih razpisnih rokov, in 
sicer prijave do 2. marca, kjer je prejela 149 programov prijaviteljev; prijave do 6. maja, na katerem 
je bilo prijavljenih 22 programov prijaviteljev; prijave do 19. junija, na katerem je bilo prijavljenih 39 
programov prijaviteljev ter prijave do 7. oktobra, na katerem je bilo prijavljenih 19 programov 
prijaviteljev. V začetku leta 2020 se je izplačalo tudi dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za 
sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2019, in sicer tistim prireditvam, ki so bile izvedene, v 
obdobju od oktobra do decembra 2019. Sredstva dodeljena iz Javnega razpisa za sofinanciranje 
prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2020 so bila  izplačana v drugi polovici leta 2020.  

Prijavitelji javnega razpisa, katerim so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditve ali 
promocijske aktivnosti, so na osnovi sklepa župana in pogodbe o sofinanciranju prijavljenega 
programa, na osnovi katere je bilo (oz. bo) izvedeno izplačilo dodeljenih sredstev po prejemu 
končnega poročila in zahtevanih dokazil o izvedbi prijavljenega programa.  

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2020 je bil sestavljen 
iz treh vsebinskih sklopov (1. sofinanciranje prireditev, 2. sofinanciranje prireditev z dodano 
vrednostjo in 3. sofinanciranje promocijskih aktivnosti).   

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in 
sprejetega odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, je Mestna občina Koper odpovedala organizacijo prireditve »S 
KOPROM V NOVO LETO 2021« (Javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev 
»Rumeno-modre noči 2019« in »S Koprom v novo leto 2020 in 2021«). Mestna občina Koper je 18. 6. 
2020 s sklepom ustavila postopek Javnega razpisa za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve 
»Rumeno-modre noči 2020«, št. 322-4/2020 z dne 24. 1. 2020, objavljen v Uradnem listu RS št. 
7/2020 z dne 31. 1. 2020 prav tako zaradi prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2. 

Velik del prijaviteljev je v letu 2020 odpovedalo programe prijavljene na Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2020 zaradi spremenjenih 
gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije. 

2365 Promocijske akcije 14.712 € 

V letu 2020 so se iz proračunske postavke plačali stroški vezani na izvedbo promocijskih akcij za 
prireditve in aktivnosti v okviru Fantazime 2019 (oglaševanje, tisk promocijskih materialov itd.). 
Preostali del programa je prevzel v izvajanje novo ustanovljeni Zavod za mladino kulturo in turizem. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 193.322 € 

1091 Potniški terminal 870 € 

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije in po svetu so v začetku marca 2020 vse potniške ladje 
odpovedale svoje prihode v Koper in sicer za celo leto 2020.  

V začetku leta 2020 je nastal le strošek vezan na plačilo električne energije za mesec november 2019 
in december 2019, ter strošek reprezentance (sestanek z uporabniki hišk na Potniškem terminalu za 
pregled dela v letu 2019 in plan dela za leto 2020). 

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij 57.875 € 

MOK je v začetku leta 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v 
Mestni občini Koper v letu 2020, na katerega se je prijavilo 30 društev. Osemindvajsetim prijavljenim 
društvom so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 60.600,00 €. Društvom 
je občina polovico dodeljenih sredstev izplačala po prejemu poročila za obdobje od januarja do 
vključno julija 2020, drugi del sredstev pa je občina izplačala po dostavi poročila o delu društva za 
obdobje od januarja do decembra 2020, ki so ga društva morala oddati najkasneje do 30. novembra 
2020. 

V začetku 2020 so se izplačala sredstva za delovanje tistim turističnim društvom, ki so zadnje svoje 
aktivnosti izvedli konec leta 2019. 

2354 Investicije v turistično infrastrukturo 110.539 € 

Iz proračunske postavke 2354 so se krili stroški projektnih aktivnosti MARISTRA, Uživajmo 
podeželje 2 in Turizmo Ištriano ter nadgradnje turistične infrastrukture (električne omarice za 
prireditve). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme 47.737 € 

V okviru projekta so bili plačani stroški izdelave nove električne omarice na Mandraču, ki so 
vključevali stroške za priklop in izgradnjo omarice ter nakup opreme. Postavitev omarice omogoča 
nemoteno izvedbo prireditev na tem območju. 

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA 5.000 € 

Aktivnosti v okviru operacije MARISTRA so se nadaljevale v omejenem obsegu. Zaradi epidemije 
namreč ni bilo možno izvesti določenih aktivnosti. Sredstva so se porabila za aktivnosti vodenja 
operacije in oglaševanje (izdelava fotografij). Izvedba aktivnosti se bo nadaljevala v 2021. 

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II 38.302 € 

V letu 2020 se je izvedlo čiščenje 15 tematskih poti in izdelalo foto in video material za promocijo 
destinacije. Izvedba aktivnosti se bo nadaljevala v letu 2021. 

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO 19.500 € 

V letu 2020 se je izvedlo različne aktivnosti na področju promocije in oglaševanja (promocija na 
spletnih straneh, radio, TV, izdelava zloženke, promocija na družbenih omrežjih, itd.). Projekt je bil v 
letu 2020 zaključen. 

2439 Izdatki za delovanje Taverne 4.604 € 

V letu 2020 so se iz proračunske postavke plačali stroški vezani na vzdrževanje objekta in izvedbo 
prireditev v njem konec leta 2019 (čiščenje, elektrika, ozvočenje ipd.). 

Objekt je s 1. januarjem prenesen v upravljanje Zavodu za mladino kulturo in turizem, zato so 
sredstva za delovanje zajeta v finančnem načrtu zavoda. 
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3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC 19.434 € 

Iz proračunske postavke so se v letu 2020 sredstva porabila za poplačilo pogodbenih obveznosti 
delovanja TOK in TIC  v letu 2019 in so zapadla v letu 2020. Stroški se nanašajo na: 

• študentsko delo in zunanje izvajalce za delo v TOK; 
• delovanje TIC KOPER in ZVONIKA (študentsko delo, poštne storitve, stroški elektrike, 
zavarovanja in drugo); 
• najem WC-jev za postajališča na območju KS MOK; 
• reprezentanco (delovni sestanki, novinarji, turistični agenti itd.); 
• članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in LAS Istre; 
• registracijo znamk in njihovo podaljšanje. 

Program je prevzel v izvajanje novo ustanovljeni Zavod za mladino kulturo in turizem. 

 

Vsa sredstva proračuna Mestne občine Koper za področje »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma 
in gostinstva«, predstavljajo namensko porabo prihodkov od koncesijske dajatve od iger na srečo in 
turistične takse. Prihodki koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2020 znašajo 249.788,83 € in 
iz turistične takse 392.788,68 €. Pridobljena so bila tudi namenska sredstva za projekt MARISTRA 
32.100,40€ ter za projekt TURIZMO ISTRIANO 5.344,710 € kar skupaj znaša 680.022,61 €.  

Namenskost porabe teh virov je v celoti zagotovljena v okviru  sredstev namenjenih turistični 
promociji v okviru podprograma 14039001 Promocija občine, v okviru sredstev za spodbujanje 
razvoja turizma in gostinstva v okviru podprograma 14039002 Spodbujanju razvoja turizma in 
gostinstva. Nadalje je namenskost porabe zagotovljena v okviru sredstev za delovanje Zavoda za 
mladino, kulturo in turizem na področju turizma v okviru podprograma 18059002 Programi za 
mladino. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  1.304.845 €  

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 100.309 € 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 100.309 € 

1003 Operativni izdatki 11.959 € 

V okviru te postavke se je izvedel projekt Teden mobilnosti 2021, ter kritje ostalih stroškov 
povezanih z varstvom okolja (strokovna pomoč pri pripravi vsebine razpisa za omilitvene ukrepe). 
Projekt Teden mobilnosti 2021 je bil sofinanciran iz državnega proračuna v višini 6.000€. 

1112 Kontrola kakovosti voda 6.574 € 

V okviru te postavke se je izvajajo analize pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega 
vodovodnega omrežja, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 50 porabnikov. Vključena so tudi sredstva za 
analize lokalnih vodnih virov, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

V okviru iste postavke plačujemo tudi vodno povračilo  ter plačilo za vodno pravico, na podlagi letne 
odločbe, za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe kopališč.  

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 8.990 € 

V prvem polletju je bil izveden razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov dela društev 
in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper. Na 
podlagi razpisa je bilo 18 društvom odobrenih 11.220 €. Obveznosti je izpolnilo 14 društev (4 
društva niso poslala poročil, kar je bil pogoj za izpolnitev obveznosti). Izplačano je bilo 8.990 €. 



 

 73 

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije 14.007 € 

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer 
večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na 
postopke Službe za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, delno pa tudi na odstranitev 
zapuščenih vozilih, plovil in postopkov odstranitev predmetov-stvari iz javnih površin. 

2427 Okoljevarstvene študije 58.778 € 

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektov in aktivnosti varstva okolja. Namen projektov je 
bil, da z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotovimo kakovostno življenjsko okolje za 
prebivalce občine.  

Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

- dokončanje izdelave Občinskega programa varstva okolja v Mestni občini Koper in ostalih aktivnosti 
(meritve hrupa na prireditvah) ter aktivnosti vezane na mednarodne projekte, ki so spodbujali razvoj 
in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizko-ogljičnega odtisa. 

To so bili projekti: FORTIS, ENES-CE, ELENA in SaMBA. 

Projekt FORTIS je namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter 
spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je na vzpostaviti povezav, ki so 
danes uporabnikom povsem nedostopne. V letu 2020 se je pripravila študija izvedljivosti za 
vzpostavitev pomorskega potniškega prometa ter dodatne avtobusne povezave med Koprom in 
Trstom. Predvidena sredstva niso bila uporabljena, saj zaradi izrednih epidemioloških razmer in 
zaustavitve javnega potniškega prometa nismo smeli izvesti dodatno avtobusno povezavo med 
Koprom in Trstom. 

V okviru postavke se je izvajal tudi projekt SaMBA, ki vključuje pripravo študije prioritet in 
mobilnostnih potreb lokalnega prebivalstva. Projekt je odobren v okviru programa ALPINE SPACE in 
je sofinanciran v višini 85%. Izvajal se bo do leta 2021. SaMBA spodbuja gibanje vedenja mobilnosti 
z zmanjšanjem zaznane razlike med trajnostnimi načini prevoza in zasebnimi avtomobili, s politiko 
nagrajevanja / oblikovanja cen, ki so pravične in neposredno povezane z zunanjimi stroški prevoza. 

MOK je v letu 2020 izvedla osrednji dogodek na prireditvi Evropski teden mobilnosti v mesecu 
septembru 2020. Za različne ciljne skupine smo predstavili zanimive oblike trajnostnega 
vsakodnevnega ravnanja posameznika. Nadgradili smo izvedbo akcije Pešbus v koprskih osnovnih 
šolah za šolsko leto 2020/2021.  Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 28.806,04 €. 

V okviru postavke je bil vključen tudi projekt ENES-CE, kjer MOK želi kot projektni partner aktivno 
vključiti državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih načrtov in spodbujati soustvarjanje lokalne 
sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z aktivnim vključevanjem državljanov. 

MOK je v letu 2020 v sklopu projektnih aktivnosti opravila Revizijo lokalnega energetskega koncepta 
z vključevanjem javnosti. Izvedene so bile tri delavnice z vključevanjem občanov in drugih deležnikov 
(industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje.  

V okviru projekta smo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno orodje 
energetskega načrtovanja. Na podlagi pridobljenih izkušenj in strokovnih podlag projekta je 
predvidena ustanovitev pilotne sončne energetske zadruge. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE 15.524 € 

Mestna občina Koper je v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na 
transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: temelje za vzpostavitev zadruge 
malih solarnih/sončnih elektrarn. Oblikovali smo pametne rešitve za javno razsvetljavo.   

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja. 
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MOK želi kot projektni partner aktivno vključiti državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih 
načrtov in spodbujati soustvarjanje lokalne sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z 
aktivnim vključevanjem državljanov. 

MOK je v letu 2020 v sklopu projektnih aktivnosti opravila Revizijo lokalnega energetskega koncepta 
z vključevanjem javnosti. Izvedene so bile tri delavnice z vključevanjem občanov in drugih deležnikov 
(industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje.  

V okviru projekta smo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno orodje 
energetskega načrtovanja. Na podlagi pridobljenih izkušenj in strokovnih podlag projekta je 
predvidena ustanovitev pilotne sončne energetske zadruge. Poleg tega ima pristop od spodaj navzgor 
toliko večji učinek v kolikor je izveden v okviru mednarodnih projektov. MOK je v okviru projekta 
pridobila nova znanja na področju oblikovanja sončno-energetskih elektrarn, kjer bo prisotna replika 
uspešnih in dobrih praks projektnih partnerjev. Partner bo pridobil projektno znanje pri razvoju 
energetskih zadrug in pridobil izkušnje v širšem obsegu revizije SEAP-a ter na področju vključevanja 
državljanov in drugih deležnikov (industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko 
načrtovanje. Poleg tega smo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno 
orodje energetskega načrtovanja in financiranja preko spletne platforme sončno energetske zadruge. 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.176.424 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 369.572 € 

2229 Sanacija divjih odlagališč 3.073 € 

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja so bila v proračunu 2020 zagotovljena 
sredstva za sanacijo črnih odlagališč. Posegi se izvajajo na osnovi ugotovitvenega ogleda 
inšpekcijskih služb MOK. Sredstva se koristijo samo v primerih, ko povzročitelj ni znan in v primeru, 
da se deponija nahaja na javnem dobrem ali v varovalnem pasu javne ceste-poti. 

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 366.499 € 

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je poleg nadaljnje ureditve Zbirnega centra 
Sermin bila predvidena izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov ter izvajanja 
programa za zaprtje deponije Dvori. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 2.586 € 

Sredstva projekta so bila namenjena izgradnji nadstrešnice N1, izdelavi dokumentacije in nabavi 
opreme na Zbirnem centru Sermin. Z javnim razpisom je bil pridobljen izvajalec del in sklenjena 
pogodba, ki bo v naslednjem proračunskem letu realizirana. 

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 36.936 € 

Sredstva projekta so bila namenjena izgradnji novih in posodobitvi obstoječih ekoloških otokov. V 
letošnjem letu se je zgradilo  ekološki otok v Bošamarinu, Pregari in Ankaranski cesti v Kopru. 

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 326.977 € 

Gradbena dela za zaprtje deponije so se pričela izvajati že lansko leto, skladno z dinamiko izvedbe 
del je do finančne realizacije izvedenih del prišlo v prvem polletju. V okviru programa sanacije 
deponije Dvori se je izvajalo vzdrževalna dela in redne monitoringe. 

Nerazporejena sredstva iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je 

Mestna občina Koper od Slovenske odškodninske družbe d.d prejela kot zavezanka za vračilo vlaganj 
dejanskim končnim uporabnikom v višini 74.879,65 €, so bila v letu 2020 namensko porabljena za 

pokritje dela stroškov sanacije deponije v Dvorih. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 600.512 € 

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 284.926 € 

Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije se izvaja v okviru gospodarske javne 
službe Marjetice Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne 
kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), 
zajema vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 
50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih, ki se nahajajo v depresiji 
(podhodi za pešce in kolesarje). Program rednega  vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil izveden 
skladno z letnim planom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 74.932 € 

Pod investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije uvrščamo sanacijo 
kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma 
betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov. Dela se izvajajo 
v sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije. 

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 247.371 € 

V okviru programa obnove kanalizacijskega omrežja se zagotavlja obnova gospodarske javne 
infrastrukture skladno s potrjenim programom, ki ga izvaja najemnik javne infrastrukture na osnovi 
pogodbe o financiranju obnove kanalizacijskega sistema v letu 2020. Pri posameznih projektih, ki se 
vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih 
prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali projekti kot 
sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 82.124 € 

S planiranimi sredstvi se je izvedlo investicijsko-obnovitvena dela na kanalizacijskem sistemu. Na 
podlagi potrjenega programa obnove kanalizacijskega sistema je bila izdelana investicijska 
dokumentacija za rekonstrukcijo strojne in elektro opreme črpališča Č3, ki je locirano v Luki Koper. 
Izvedba rekonstrukcije je predvidena v letih 2020 in 2021. Izveden je bil javni razpis in sklenjena 
pogodba z izvajalcem. Obnova bo ob zagotovitvi sredstev zaključena naslednje leto. V okviru 
programa je bilo v letu 2020 zgrajeno črpališče za komunalne odpadne vode v Veluščkovi ulici in 
izvedba transformacije koordinatnega sistema kanalizacijskega omrežja. 

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 0 € 

Na podlagi programa obnov na skupnih objektih in napravah, ki se  ga usklajuje z občino Izola in 
Komunalo Izola, je v pripravi štiri partitna pogodba, ki pa  zaradi usklajevanj v letu 2020 ni bila 
podpisana, zato se realizacija programa prenaša v naslednje leto. 

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik 80.544 € 

Urejalo se je območje hudournika v Žusterni«  z namenom preprečitve odvajanja fekalnih  odplak v 
morje.  V Žusterni je zgrajen mešan sistem kanalizacije s petimi razbremenilniki, ki se ob močnem 
deževju prelivali v meteorni sistem in hudournik. Da bi bilo prelivanje pod nadzorom  se  je vgradilo 
senzorje in  uredilo sistem za sporočanje prelivov.  Počistilo in uredilo se je hudournik, in da bi se 
preprečilo izliv hudourniških vod na kopališče, zgradilo del "valobrana" na desnem bregu 
hudournika ob plaži. 

OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-Tomažiči 84.703 € 

V okviru projekta se je zgradilo manjkajočo sekundarno kanalizacijo. Dela so zaključena in izvedena 
v skupni vrednosti 84.703 €. 
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OB050-19-0185 KS Rakitovec - sanacija čistilne naprave 0 € 

Planirano sanacijo čistilne naprave se ni izvedlo zaradi urejanja soglasij z lastniki zemljišč, ki so v 
zaključni fazi. 

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije 28.979 € 

V okviru postavke se izvajata naslednja dva projekta, ki se nanašata na izgradnjo novih vej 
kanalizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 28.979 € 

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (dolg naziv: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki), skupen projekt z 
Občino Ankaran, je bil na podlagi Povabila razvojnim svetom regij (13.11.2017) in prijave obeh občin 
uvrščen v Dogovor za razvoj Obalno- Kraške razvojne regije v septembru 2018. 

Mestna občina Koper in občina Ankaran sta za projekt izdelali vso potrebno projektno in investicijsko 
dokumentacijo ter pridobili vsa gradbena dovoljenja. 

V letu 2020 je bila oddana popolna vloga za sofinanciranje projekta na MOP za pridobitev 
nepovratnih sredstev kohezijskega sklada iz naslova evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020. Avgusta 2020 sta občini prejeli Odločitev o podpori za sofinanciranje projekta. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« prednostne naložbe 
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij 
v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 

V letu 2020 sta občini pripravili razpise za izbor izvajalcev gradbenih del, nadzora in komuniciranje 
z javnostmi,ki so v zaključni fazi izbora. 

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen 0 € 

Izvedel je bil javni razpis, pridobljen izvajalec , vendar se zaradi zapleta z lastnikom zemljišča ni 
pričelo z deli. 

2442 Projekti za kanalizacije 17.240 € 

V teku so aktivnosti pridobivanja projektov za  izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije 16.140 € 

Sredstva so bila namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentacije skladno z usklajenim 
programom in izpeljavi postopkov vezano na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje 
kanalizacijskega omrežja. V okviru teh sredstev je bila sklenjena pogodba za izdelavo idejnega načrta 
po novih aglomeracijah, ki se bo zaključila v marcu 2021 in izdelava projektne dokumentacije  IDZ, 
DGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za aglomeracijo Vrtine, ki se bo prav tako zaključila 
v letu 2021, manjši projekti in izdelava DIIP za črpališče. Za prevzem pogodbenih obveznosti so bila 
prerazporejena dodatna sredstva. 

OB050-12-0031 KS Rakitovec – dokumentacija - kanalizacija in vod. omrežje 0 € 

Načrtovana sredstva so vezana na izpeljavo nadaljnjih aktivnosti urejanja dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki so odvisna od dokončanja postopkov za pridobitev služnosti 
na območju agrarne skupnosti. Sredstva so bila prerazporejena. 

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet 1.100 € 

Realizirana sredstva so vezana na aktivnosti dopolnitve dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja na tem območju, ki bo podlaga za prijavo na razpise sofinanciranja iz evropskih sredstev. 
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3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav 21.997 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih 
naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Koper oziroma 
izven meja aglomeracije skladno z Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 41/18). Sredstva so razdeljena 
na podlagi izvedenega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil 21.997 € 

Sredstva so namenjena subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav občanom 
MOK, ki živijo izven območja, kjer je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. V okviru javnega 
razpisa je prispelo 22 vlog, od tega 4 neupravičene.  Subvencija je bila dodeljena 18 osebam. 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 206.340 € 

2539 Omilitveni ukrepi 206.340 € 

V okviru postavke se izvaja razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih 
ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 
2020. Odobrili smo 55 vlog. 

Zaradi pandemije Covid se je  javnemu razpisu za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje 
omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške 
dejavnosti za leto 2020, podaljšal rok za predložitev zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev do 
15. marca 2021, zato poročil in zahtevkov niso oddali vsi upravičenci v prvotnem roku. Oddalo jih je 
38. 

Luka Koper d.d. je v letu 2020 vplačala namenska sredstva v višini 400.000,00 €. Na podlagi 
predloženih zahtevkov občanov je bilo  porabljeno 206.340,18 € sredstev v letu 2020. Neporabljena 
sredstva, ki se prenašajo v leto 2021 znašajo 193.659,82 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi 206.340 € 

 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 28.112 € 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 28.112 € 

2244 Projekti vezani na  varstvo okolja 19.665 € 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo okoljevarstvenih projektov in sicer za akcijo zbiranja 
azbestnih odpadkov v KS Koper in za akcijo Zatiranja tigrastih komarjev v slovenski Istri. 

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov 7.984 € 

Sredstva so bila  porabljena za vzdrževanje, servisiranje, gostovanje programske opreme za 
spremljanje ekoloških in meteoroloških podatkov za zrak. 

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green 464 € 

Sredstva smo porabili za članarino vključenosti Mestne občine Koper v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. 

Zaradi pandemije Covid-19 nismo izvajali aktivnosti iz Akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma 
za MOK za leto 2020 v okviru projekta Green destination, kar smo planirali v proračunu. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KO MUNALNA DEJAVNOST
 7.536.301 €  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 833.721 € 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.050 € 

1044 Toponomastika 3.050 € 

Sredstva so bila namenjena za oblikovanje in postavitev dopolnilnih uličnih tabel s starimi 
poimenovanji ulic v mestu Koper, skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
območna enota Piran. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0110 Toponomastika 3.050 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 830.671 € 

2424 Prostorsko izvedbeni akti 146.116 € 

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2020 zajema sredstva za izdelavo 
prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo 122.125 € 

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA), določitev 
omilitvenih ukrepov, potrebnih strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne 
infrastrukture ter pripravo akta. S porabljenimi sredstvi so se izvajale naslednje naloge: 

- Izdelava idejne zasnove Južne obvoznice Škofije; 
- Izdelava idejnih zasnov odsekov obvoznic Gažon, Šmarje in Nad dolinsko ; 
- Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta "Ob Šmarski"; 
- Izdelava geodetskega načrta za OPPN Prade, Žusterna in Škofije; 
- Ocena investicije v komunalno infrastrukturo Škofije, Prade; 
- OPPN za dopolnitev ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja –3.faza: gradivo za 

razgrnitev; 
- OPPN za ureditev območja Prade – 1 in 2 faza: prvi osnutek OPPN ter predlog prometne 

ureditve; 
- OPPN za ureditev območja Škofij -1. in 2. faza: prvi osnutek OPPN ter predlog prometne 

ureditve; 
- OPPN za ureditev območja Žusterna A3 in I- 1. faza: prvi osnutek OPPN. 

OB050-07-0330 Drugi PIA 22.039 € 

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter 
pripravo akta. S porabljenimi sredstvi so bile izvedene naslednje naloge: 

- Hidrološko hidravlična študija za OPPN »ob pasarelli« pri ŠRC Bonifika;  
- Urejanje odvodnega sistema območja Semedelske bonifike v Kopru – Zadrževalnik vode, 

struga kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov; 
- Urbanistična preveritev območja Slavnik;    
- Izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve v MOK;  
- Spremembe in dopolnitve "Prostorsko ureditveni pogoji za posege v prostor na območju 

mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. 

OB050-11-0028 OPPN Mlini 0 € 

Predmet OPPN Mlini so prostorske ureditve rekonstrukcije odseka obstoječe ceste vključno s 
prilagoditvami dostopov do posameznih domačij v zaselku, ureditvijo robnih oziroma kontaktnih 
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pasov ob cesti za ustrezno navezavo in vključitev prometnih ureditev v obstoječe stanje. Izvajanje 
opredeljenih nalog se je preneslo v leto 2021. 

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina 0 € 

Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in 
uporabnosti, prilagoditev določil prostorskega akta ter preveritev programske zasnove kopenskega 
območja. Izvajanje opredeljenih nalog se je preneslo v leto 2021. 

2425 Regionalni prostorski načrti                                                                                                                    0 € 

Predvidena sredstva so bila namenjena sprejetju regionalnih prostorskih načrtov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola 0 € 

V teku so dogovori in usklajevanja z občino Izola glede nadaljnjih potrebnih nalog v okviru RPN 
priobalni pas Koper - Izola. 

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij 55.462 € 

Sredstva so bila namenjena za pripravo strokovnih mnenj in posameznih preveritev za različne 
prostorske ureditve.  

V letu 2020 je Mestna občina pristopila k izvedbi novelacije Trajnostne urbane strategije. Za izdelavo 
novelacije je bila imenovana projektna skupina. Novelacija je bila izdelana v novembru 2020, 
»Trajnostno urbano strategijo mesta Koper 2030« je Občinski svet Mestne občine Koper potrdil na 
seji decembra 2020.« 

Izdelana je bila strokovna podlaga za preveritev umestitve sončne elektrarne: "Predlog lokacij za 
umestitev sončne elektrarne z močjo med 50 in 100 MW v MO Koper. 

3075 Občinski prostorski načrt -OPN 629.093 € 

V okviru postavke so realizirane pogodbene obveznosti za izdelavo OPN. Izplačani sta bili prva faza, 
ki je vključevala izdelavo osnutka OPN (pripravo grafičnega dela, izvedbenega dela in priloge) in 
druga faza, ki je vključevala izdelavo dopolnjenega osnutka OPN (analizo mnenj, izdelavo 
dopolnjenega strateškega in izvedbenega dela ter strokovne podlage, ki jih je bilo potrebno izdelati 
na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora. 

V okviru pogodbenih del za izdelavo okoljskega poročila sta bili realizirani prva faza, ki je vključevala  
pregled smernic, vsebinjenje,  analizo prispelih mnenj nosilcev urejanja prostora, usklajevanje z 
izdelovalci OPN-ja, in druga faza, ki je vključevala izdelava okoljskega poročila. 

V okviru priprave OPN-ja je bila sklenjena tudi pogodba za izdelavo grafičnih podrobnih prostorsko 
izvedbenih pogojev. 

Sklenjena je bila tudi pogodba za Izdelavo hidrološko hidravlične analize ter kart poplavne 
nevarnosti za reko Rižano, ki pa zaradi težav povezanih z epidemiološko situacijo še ni zaključena. 

 

1603 Komunalna dejavnost 5.756.877 € 

16039001 Oskrba z vodo 738.363 € 

2289 Program obnove vodne infrastrukture 712.472 € 

V okviru programa obnove vodne infrastrukture so se zagotavljala sredstva za obnove skladno s 
potrjenim letnim programom in sklenjeno pogodbo z javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper. Pri 
posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno 
v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 
izvajali projekti kot sledi 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 451.782 € 

Sredstva so bila porabljena za financiranje programa obnove vodne infrastrukture za skupni 
program občin Piran, Izola, Koper in Ankaran , plačilo obveznosti za izgradnjo vodovoda v Bužinih, 
Gabijelih in Kaldaniji in  interventne posege zaradi puščanj na vodovodni infrastrukturi  na Cesti na 
Markovec, v Borštu, Grinjanu, Sabadinih, Ospu in Izolskih vratih. 

OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici 0 € 

Zaradi uskladitve izvedbe del za rekonstrukcijo Vegove ulice, ki vsebuje obnovo vozišča in obnovo  
komunalne infrastrukture,  se je obnovo vodovoda premaknilo v 2. fazo, ki je predvidena za leto 2021. 
Sredstva se je razporedilo na program obnove vodne infrastrukture za izvedbo intervencijskih 
puščanj. 

OB050-19-0174 KS Škofije - obnova vodovoda v Slatinah 24.212 € 

Obnova vodovodnega omrežja v okviru tega projekta  je bila v letu 2020 zaključena. 

OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu, Abitanti 60.000 € 

Zaključena je investicija za ureditev tlačnih razmer v Gradinu. Izgradnja  vodovodnega omrežja proti 
Abitantom je v zaključni fazi in bo zaključena v prvem delu naslednjega leta. 

OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori 37.947 € 

Izgradnja vodovodnega omrežja je v zaključni fazi. V naslednjem letu je predviden zaključek 
izgradnje vodovoda  in obnova rezervoarja. 

OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici 30.676 € 

Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici je zaključena. 

OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda  v Boninih - Maselovec 57.462 € 

V Boninih se je uredilo tlačne razmere in zgradilo del vodovodnega sistema. Dela bodo zaključena v 
prvem delu naslednjega leta. 

OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožišču 46.284 € 

Planirana obnovitev vodovoda je zaključena. 

OB050-19-0180 Muzejski trg-obnova vodovoda 4.107 € 

Ob izgradnji garažne hiše se je saniralo povezavo med vejami obstoječega vodovoda na Mladinski 
ulici in  Muzejskem trgu. 

2290 projekti za vodovodno omrežje 25.891 € 

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za  izgradnjo vodovodov se črpajo skladno z 
dinamiko priprave dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-11-0030 Projekti za vodovode 25.891 € 

Izdelan je bil projekt za obnovo vodovoda na Cesti na Markovec in manjši projekti potrebni za 
izvedbo obnov vodovodnega sistema. Pridobljen je bi  projekt DGD in PZI za prestavitev obstoječega 
vodovoda na pokopališču v Škocjanu, ki je predpogoj za pričetek izvajanja del.  

OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod Sočergo 0 € 

V okviru projekta se pridobiva projektna dokumentacija za vodovodno omrežje zaselkov pod 
Sočergo, ki pa je zaradi lastniške problematike  še vedno v fazi iskanja primerne trase. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131.749 € 

2281 Investicije v pokopališča KS 105.777 € 

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo investicij v vaška pokopališča. Pri posameznih 
projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o 
izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali  
projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 12.188 € 

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest zato je 
potrebna širitev pokopališča. Sredstva so bila v proračunu 2020  predvidena za pridobitev projektne 
dokumentacije za  gradbeno dovoljenje ter dokončanje sanacije mrliške vežice. Sanacijska dela so 
bila zaključena že v začetku leta. Zemljišča za širitev so bila  pridobljena.  Idejna zasnova je bila 
izdelana, predstavljena članom sveta KS Dekani in usklajena. V teku je pridobivanje projektnih 
pogojev za izdelavo DGD dokumentacije za pridobitev grednega dovoljenja. 

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 11.444 € 

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja grobnih mest je predvidena rešitev pokopališča Šmarje  v 
dveh fazah. Prva faza je zajemala postavitev žarnih niš, ki je bila zaključena v januarju 2020. V drugi 
fazi pa je predvidena širitev pokopališča, zato je  bil preostanek sredstev  planiran za izdelavo idejne 
rešitve za širitev. Postopek je  vodila in sofinancirala krajevna skupnost. Idejne rešitve so bile 
usklajene tako, da bo v naslednjem  letu možno pristopiti k izdelavi projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter pričeti z gradbenimi deli za širitev pokopališča. 

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida 27.712 € 

V okviru projekta so bila  zagotovljena  sredstva za sanacijo obodnega  zidu ob glavni cesti na ob 
pokopališču Brida v Hrvatinih. Južni del  zidu je bilo potrebno v celoti rekonstruirati skladno s pogoji 
ZVKD. Dela so bila zaključena v juliju. Severnega dela  obodnega zidu ni bilo potrebno rekonstruirati 
ampak samo obnoviti fasado. Poseg je bil izveden jeseni in tako urejen enoten izgled vhoda na 
pokopališče. 

OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališče 12.113 € 

Pokopališče Zazid se nahaja v centru vasi in nima prostorskih možnosti za širitev.  Glede na to da se 
število prebivalcev v kraju  bistveno ne povečuje je bilo predvideno, da se  z gradnjo žarnih niš 
srednjeročno reši   problem pomanjkanja grobnih mest. 

Dela so bila zaključena v avgustu in pridobljenih je bilo 31 žarnih niš. 

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani 21.507 € 

V letu 2020 je bila predvidena gradnja žarnih niš, ki naj bi  pripomogla k začasni rešitvi problema 
pomanjkanja grobnih mest na  pokopališču Rožar - Stepani.  Po uskladitvi arhitekturne zasnove in 
izdelavi popisa del se je izvedba pričela v jesenskem času in bila v roku zaključena. Pridobljenih je 33 
žarnih mest.  Istočasno so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela na samem pokopališču. 

OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopa 20.813 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

Ob pokopališču Pomjan stoji več kot 100 let stara, zelo dotrajana mrliška kapelica, ki je dostopna le 
peš, čez celotno pokopališče. Zato je bilo potrebno urediti samostojen dostop, ki  omogoča dostop za 
servisno vozilo in kapelico sanirati. 

V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan tudi projekt ureditve razgledne ploščadi na 
Pomjanu. Ker gre v obeh primerih za isto lokacijo sta bila projekta v projektiranju in izvedbi 
povezana. 
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Obstoječa mrliška vežica se je v celoti obnovila tako, da se je prekrila streha z novimi korci, ometali 
so se venci, objekt se je zaprl s stavbnim pohištvom (okno in vrata), izveden je bil spuščen termo 
izoliran mavčni strop ter izvedena je bila elektroinštalacija za razsvetljavo in moč. Kamnit tlak se je 
na novo položil ter v celoti (zunaj in notri) kamnit objekt hidrofobno zaščitil. Na obodnem zidu 
pokopališča se je izvedla nova odprtina za dostop na pokopališče s strani parkirišča, vgradila 
dvoriščna vrata ter izvedla dostopna betonska pot od parkirišča do vhoda v mrliško vežico. 

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča 25.972 € 

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo sledečih investicij na mestnem pokopališču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 11.235 € 

Sredstva so bila namenjena za razširitev  pokopališča v Škocjanu. V okviru planiranih sredstev je  bil 
izdelan projekt DGD in PZI za razširitev pokopališča.  Projektantu je bil plačan samo del planiranih 
sredstev,  preostali del bo plačan po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 14.737 € 

Sredstva projekta so bila  namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev poslovilne ploščadi na 
pokopališču Škocjan. Projektna dokumentacija je pridobljena, izdelovalcu  projektne dokumentacije 
v fazi DGD in PZI je bil plačan samo del planiranih sredstev,  preostali del bo v skladu pogodbo plačan 
po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 2.934.118 € 

1045 Ureditev objektov za rekreacijo 1.912.867 € 

Postavka vključuje projekte za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev 
novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturni 
ureditvi površin v urbanem okolju, nadomestni zasaditvi dreves, ureditvi otroških igrišč in za 
dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme. 

Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je 
navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se 
v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin 0 € 

Sredstva se je razporedilo na postavko Investicije v urejanje cestnega prometa, s katerimi  se je 
uredilo prometne izboljšave v Žusterni in postavilo avtobusno postajališče. 

OB050-07-0187 Inv. vzdrževanje javne infrastrukture in urbana oprema 27.069 € 

V okviru projekta se je izvedla nadgradnja pametne klopi. Izvedla se je sanacija vozišča v Dvorih. 
Nadgradila se je fontana v novem parku z avtomatskim sistemom praznjenja. Zamenjane so bile 
svetilke dreves na Pristaniški in nabavljeni so bili koši za odpadke. 

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 20.920 € 

V okviru projekta se je na osnovi potrjenega programa uredil Hlavatyev park, ki je vključeval izvedbo 
investicijsko-vzdrževalnih del, ki so obsegala dobavo materiala, zemljine ter nove travnate ruše 
namesto posušene. Istočasno se je v okviru rednega vzdrževanja izvedlo popravilo avtomatskega 
namakalnega sistema s sanacijo posedov. Speljano je bilo javno naročilo in izbran je bil izvajalec.  Za 
izvedbo so se skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 zagotovila dodatna 
sredstva, saj je bilo po popisu del in zbranih ponudbah  razvidno, da bo potrebno več sredstev kot jih 
je bilo predvideno. Menjava travnate ruše je bila uspešno izpeljana in trava tudi primerno 
oskrbovana. 
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OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 6.936 € 

V sklopu projekta so v letu 2020 bila predvidena manjša popravila na mestnem kopališču Koper.  

Izvedena je bila temeljita sanacija 5 lesenih hišk za preoblačenje kopalcev s poudarkom na utrditvi 
temeljev in ogrodja ter sanaciji okovja. 

OB050-15-0023 Revitalizacija  obale med izlivom Badaševice in Žusterno 1.641.191 € 

V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo pod etapo 1. faze tega projekta. 
Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih  zaključil v začetku 
leta 2019. V sklopu prve podetape je bil izgrajen meteorni kanal M1 (ob ustju Badaševice) kot prva 
zaključena enota tega projekta. V letu 2019 se je nadaljeval projekt celovite revitalizacije tega 
območja z izvedbo 2. podetape, ki obsega utrditev terena in prestavitev skalometa do 30 metrov od 
obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem. Občinski svet je na aprilski seji potrdil vrednost IP 
v višini 3.940.117 €. Izbrani izvajalec je dela pričel septembra 2019.  Dela so bila v letu 2020 
zaključena, ravno tako konsolidacija.  

V teku je tretja podetapa, v okviru katere se izvaja zasip terena do končne kote +2,80 m n. m. v in  
ureditev urbanega obmorskega parka z zelenimi površinami, urbano opremo, urejenimi dostopi do 
morja in zasaditvijo. S projektom se je občina  prijavila  na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih 
sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih)- 
Celostnih teritorialnih naložb. Izbrani izvajalec gradbenih del je bil uveden v delo decembra 2020. 
Dela bodo predvidoma zaključena do junija 2021. 

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper 62.253 € 

Projekt  vključuje sredstva za plačilo pogodbene obveznosti pridobitve projektne dokumentacije 
skladno s terminskim planom izvedbe do sporazumne prekinitve pogodbenega razmerja. 

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 4.575 € 

V letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova možne rešitve izvedbe povezave na Markovec z namenom 
vzpostavitve nove in funkcionalno prijaznejše povezave, ki bi pomembno prispevala k trajnostni 
mobilnosti v mestu. 

OB050-19-0135 PP Drevesa v semedelski pasji park 4.985 € 

V okviru participativnega proračuna je bil potrjen projekt umestitve dveh sklopov dreves oziroma 
grmovnic v "Pasji park" na zemljišče v lasti MOK. 

Opravili smo  več ogledov na terenu, da bi najbolj optimalno definirali vsebino, enkrat smo to izvedli 
tudi skupaj s pobudnico projekta. Marjetica Koper je izpeljala sondažo zemljine, da bi lahko bolje 
predlagala vsebine, ki so primerne za ta teren. Ugotovljeno je bilo, da je le 20 cm zemljine, ostalo je 
mulj in odpadna nekvalitetna zemljina. Na podlagi izhodišč predlagateljice, stanja terena in višine 
sredstev, je bil pripravljen popis predlagane zasaditve, za katerega smo izvedli javno naročilo, 
pridobili 3 ponudbe in speljali postopek izvedbe.  

Zaradi izrednih razmer-Covida ter vremenskih pogojev smo izvedbo projekta prenesli na september 
2020,  ko smo ga v celoti izvedli v koordinaciji s projektom Ureditev okolice Mandrača, tako da sta 
bila izvedena komplementarno in racionalno. 

OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesa 8.244 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Šole in vrtci v območju 1 so bili 
povabljeni k sodelovanju. 

Podali so svoje konkretne predloge za drevesa in grmovnice, k sodelovanju smo tako pritegnili 5 
ustanov, 2 šoli in 3 vrtce. Pripravili smo popise ter vključili poleg samih dreves tudi ves potreben 
material in pomoč pri zasaditvi rastlin. Izpeljali smo javno naročilo. Ker smo po naročilu vseh dreves 
ugotovili, da je na voljo še precej sredstev, smo  se skupaj s predlagateljico odločili, da namenimo 
nekaj sredstev za promocijo in sicer smo naročili majčke z logotipom projekta, ki ga je prostovoljno  
zasnovala in oblikovala predlagateljica projekta.  
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Izpeljali smo javno naročilo za nabavo majčk za najmlajše ter osnovnošolske otroke. 

Projekt zasaditev in nabava promocijskega materiala (majčk) je bil v celoti realiziran do sredine 
oktobra in predan sodelujočim ustanovam. 

Projekt je naletel na odobravanje in sprožil veliko pozitivnih odzivov. 

OB050-19-0137 PP Ureditev okolice semedelskega mandrača 19.311 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je bil izveden v skladu s 
predlogom. V semedelskem mandraču se je izvedla hortikulturna zasaditev in postavljene so bile 
kamnite klopi. Vrednost celotne investicije je znašala 19.311,08 €. 

OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v Kopru 15.273 € 

V letu 2020 je bil uspešno izveden projekt, izglasovan v okviru participativnega proračuna, Vetrne 
harfe v Kopru. 

Štiri metre visoka vrtljiva kovinska harfa v obliki jadrnice, ki predstavlja posebno umetniško 
obogatitev prostora ter nežen preplet zvokov, vetra, morja in veselja za mimoidoče, je bila 
postavljena pri ustju Badaševice v smeri proti Žusterni. 

OB050-19-0139 PP Postavitev javnih pip oziroma špin 14.925 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru projekta smo postavili pet 
javnih pitnikov (trg Brolo, trg Hlavaty, Vergerijev trg, Kardeljeva ploščad, park pri Prešernovem 
trgu). 

OB050-19-0140 PP Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici) 4.982 € 

V letu 2020 je bil uspešno izveden projekt, izglasovan v okviru participativnega proračuna, Galerija 
na prostem v Semedeli. 

Med dvema podhodoma ob Badaševici so bili postavljeni razstavni panoji po zgledu panojev na 
potniškem terminalu v Kopru. 

OB050-19-0141 PP Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova 4.999 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Relacija Kvedrova - Bolnica je zelo 
priljubljena sprehajalna in rekreativna pot. Projekt  naslavlja boj proti globalnem segrevanju in skrb 
za zdravo telo v zdravem duhu. Z zasaditvijo dreves bo zrak bolj čist, poleti bo bolj sveže za sprehod. 
Projekt je zajemal lažje gradbene in vrtnarske posege. Zemljišče je javno dobro in ga je bilo potrebno 
predhodno utrditi. 

Projekt je bil izveden v septembru  in sicer se je za nadaljevanje drevoreda zasadilo 18 novih dreves 
z oporo. S tem projektom se je drevored zaključil ob parkirišču naselja Modri gaj in sedaj predstavlja 
zaključeno celoto. 

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru 77.205 € 

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je predvidena zunanja 
ureditev Muzejskega trga. Za ureditev le tega je bila v letu 2020 pridobljena projektna dokumentacija. 

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 942.923 € 

S sredstvi na postavki se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč 
ter mestnega kopališča. Gospodarska javna služba vzdrževanje javnih zelenih površin zajema 
urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, 
intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Poleg tega pa je potrebno 
poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, katerega posledica so uničene zelenice in 
okrasno drevje v parkih in na javnih površinah. Gospodarska javna služba upravljanje mestnega 
kopališča pa zajema upravljanje, vzdrževanje, čiščenje javnih površin in sanitarij, stroške reševalcev, 
nabavo sanitetnega materiala in druga manjša dela za vzdrževanje mestnega kopališča. 
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V letu 2020 je bilo občutno manj stroškov za odpravljanje posledic vandalizma zaradi odpovedanih 
prireditev (vzrok epidemija Covid), bilo pa je več interventih ukrepov zaradi vremenskih nevšečnosti 
v mesecu avgustu, več košenj zaradi obilice deževja čez vse leto  ter dodatnih stroškov zagotavljanja 
varnosti in higiene za občane, predvsem na mestnem kopališču. 

V letu 2020 je bilo za izvajanje gospodarskih javnih služb vzdrževanje javnih zelenih površin in 
mestnega kopališča porabljenih 942.923 €, kar je skladno z dopolnjenim planom. Za ta namen so bila 
prerazporejena dodatna sredstva. 

2282 Otroška in športna igrišča 78.328 € 

V proračunu za leto 2020  so bila sredstva namenjena za  investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih 
na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v 
to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, 
ki  je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali sledeči projekti: 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS 7.547 € 

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva  za nujne vzdrževalne posege, ki niso 
predvideni v samostojnih projektih oziroma  saniranje nujnih problemov na igriščih v krajevnih 
skupnostih, ki se pojavijo med letom. V sklopu projekta se je v sodelovanju s KS Semedela 
sofinanciralo ureditev otroškega igrišča. 

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča 1.440 € 

Predvidena je bila ureditev zemljišča ter nakup opreme in igral za potrebe ureditve otroškega igrišča. 
V KS Olmo Prisoje je bila že v letu 2019 predvidena obnova obstoječega športnega igrišča na površini, 
ki ni lasti MOK. V dogovoru s krajevno skupnostjo Olmo-Prisoje je bila določena nova lokacija ob 
objektih kompleksa Lantana. V postopku priprave je bilo ugotovljeno, da je to zemljišče z zakupno 
pogodbo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS predano zakupniku. KS je ponovno obravnavala 
zadevo ter odločila proračunska sredstva uporabiti za sanacijo igrišča na lokaciji Cesta na Markovec 
17 (parcela 592/6 k.o. Semedela) in sicer za izvedbo preplastitve igrišča ter postavitev nove 
varovalne ograje. Po opravljenem terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da stanje igrišča zahteva 
večje sanacijske posege, ki presegajo višino dodeljenih proračunskih sredstev. Zaradi navedenega 
smo k izvedbi sanacije  pristopili fazno in  v letu 2020 naročili popis gradbenih del. V letu 2021 sledi 
izvedba sanacije igrišča po že pridobljenem popisu del. 

OB050-19-0093 KS Boršt - ureditev športnih površin 18.310 € 

V krajevni skupnosti Boršt se je na račun priseljevanja zelo povečalo število mladih družin z otroki, 
ki bi potrebovali igralne in športne površine za rekreacijo in druženje. Krajevna skupnost Boršt že 
razpolaga s precej degradirano travnato površino ob zadružnem domu , ki jo je potrebno urediti in 
ustrezno opremiti tako z otroškimi igrali kot s športnimi rekviziti. Na podlagi izvedenega pregleda 
dokumentacije je bilo ugotovljeno, da zemljiško – knjižno stanje nekaterih parcel še ni urejeno. 
Postopki prenosa lastništva so v teku na Uradu za nepremičnine in prostorski razvoj. Zaradi 
navedenega je KS sprejela novo odločitev in prilagodila projekt. V letu 2020 se je najprej pristopilo k 
ureditvi novega otroškega igrišča v vasi Glem ter tako izvedlo dobavo in montažo zunanjih otroških 
igral. V sodelovanju s KS Boršt smo pristopili tudi k prvim možnim korakom za ureditev 
večnamenskega igrišča. Na površinah, ki so v lasti MOK, se je izvedla poravnava terena in postavila 
varovalna ograja ter izvedla nabava premičnih športnih rekvizitov. 

OB050-19-0109 PP Postavitev igrala v Črnotičah 8.811 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi porasta števila otrok je bilo 
potrebno zagotoviti primeren kotiček za otroško igro in po želji predlagatelja  postaviti  srednje 
veliko otroško igralo. 

Igrišče je urejeno ob robu vasi, ob obstoječem športnem igrišču,  Potrebno je bilo izvesti nekaj 
zemeljskih del in površino ograditi. Poleg glavnega igrala - stolpa s toboganom so bila nabavljena tudi 
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druga manjša igrala: enojna gugalnica in vzmetno gugalo. Položen so bile gumijaste varnostne 
podloge.  Projekt je bil zaključen v avgustu. 

OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu 0 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi neurejenih lastniško pravnih 
razmerjih, ki so v teku, k ureditvi balinišča  v vasi Dol v letu 2020 ni bilo možno pristopiti. 

OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi Popetre 10.528 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Popetre se število prebivalcev in 
s tem tudi otrok eksponentno povečuje. Izziv pri tem je bil ponuditi otrokom kakovostna, moderna 
in varna igrala v času, ko se gibljejo na svežem zraku.  

Da bi planirana sredstva čim bolje izkoristili, so se krajani sami vključili in s prostovoljnim delom  
uredili površino za igrišče,  postavili zaščitno ograjo in obnovili ograjo ob športnem igrišču ter 
montirali parkovne klopi. Mestna občina Koper je za ta dela  nabavila potrebne materiale ter po 
uskladitvi s predlagateljem naročila dobavo in montažo igral: stolp s toboganom,  navadna in 
previsna gugalnica,  gugalo na vzmet ter plezalo.  Namesto gumijastih varnostnih podlog je bil 
uporabljen rečni pesek, ki prav tako izpolnjuje varnostne zahteve.  Dela so bila dokončana v 
septembru. 

OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča  Pobegi Čežarji  7.285 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlagana je bila namestitev 
vetrobranske  zaščite na zahodni strani objekta ter dvig obstoječe zaščite na južni strani. Izdelan je 
bil popis za izvedbo del, pridobljene so bile ponudbe. Projekt je bil realiziran skladno z načrti in 
predlogi. 

OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče Prade 24.407 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je zaključen. Prerazporejena so 
bila dodatna sredstva zaradi naknadno ugotovljene potrebe po menjavi zemljine. 

OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje 0 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlagana je bila ureditev tekaške 
steze in igrala za otroke in rekreativce, vendar se je po podrobnejši proučitvi projektov ugotovilo, da 
odobrena sredstva ne omogočajo izvedbe kot je bila predlagana in izglasovana v okviru 
participativnega proračuna, zato projekt ni bil realiziran. 

3125 Tematske poti 0 € 

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za vzdrževanje tematskih poti. V letu 2020 niso bile 
izvedene aktivnosti za ta namen. V okviru postavke se je v letu 2020 izvajal  projekt izglasovan v 
okviru participativnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0121 PP Učna pot Sokoliči - dolina slapov  0 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

Projekta nismo izpeljali, saj je za izvedbo takšnega projekta  potrebno za njegovo nemoteno in varno 
uporabo upoštevati poleg splošnih pogojev za gradnjo, vzdrževanje in označevanje tematskih poti, 
tudi predpise, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in stvarnopravna razmerja. Nekateri lastniki 
dovoljenja niso podpisali, zato smo hoteli traso tudi prilagoditi, vendar ključni lastniki soglasja niso 
podpisali kljub velikemu trudu pobudnikov, da bi to zagotovili.  
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16039004 Praznično urejanje naselij 9.687 € 

2227 Izobešanje zastav 9.687 € 

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob slovenskih državnih in občinskih 
praznikih, ter nabavo dotrajanih in poškodovanih zastav ter ostalega potrebnega materiala. 

V letu 2020 je bilo porabljenih 9.687 €, kar je skladno s sprejetim planom izvajanja gospodarske 
javne službe izobešanja zastav. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.942.960 € 

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe 1.492.799 € 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb vzdrževanja javne 
snage in čiščenju javnih površin, izvajanju intervencij ter vzdrževanju prometnih in ostalih 
neprometnih javnih površin v mestu. 

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega 
čiščenja javnih površin v Kopru še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na 
javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje ulic v mestnem jedru ter košev 
za smeti. 

K vzdrževanju in urejanju prometnih in ostalih neprometnih površin skupne rabe spada vzdrževanje 
ulic, trgov, kolesarskih poti in pločnikov v naselju, tlakovanih parkovnih površin, vzdrževanje peš 
poti, izvajanje zimske službe na mestnem področju, delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje 
ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in košev za odpadke, vzdrževanje in nove postavitve 
prometne signalizacije v mestu. 

Sredstva na tej postavki so bila  porabljena v skladu s programi omenjenih gospodarskih javnih služb. 

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS 173.979 € 

V sklopu postavke Investicije v drugo komunalno opremo KS se izvaja investicije, s katerimi se gradi, 
dograjuje ali zgolj sanira komunalno opremo po krajevnih skupnostih, ki ni posebej opredeljena v 
drugih področjih proračunske porabe. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se 
izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  je podano v 
Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura 1.518 € 

V okviru projekta so se sofinancirale storitve za pripravo popisov, strokovnih nadzorov in geodetskih 
storitev ter za pripravo druge projektne dokumentacije posameznih investicijskih nalog, ki niso bila 
planirana na samostojnih postavkah. 

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo 16.630 € 

Planirana so bila intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege na lokalni komunalni 
infrastrukturi. Izvedla se je nabava in postavitev informacijskih tabel za nekatere že zgrajene objekte 
- igrišča v zaledju občine.  

Sofinancirano  je bilo urejanje vaške poti v Šmarjah,  obnova podpornega zidu na stari lokalni cesti 
Gračišče - Smokvica, obnova podpornega zidu v suho gradnji  po razširitvi ceste za Zabavlje. V vseh 
teh primerih  je investicijo sofinancirala krajevna skupnost. 

OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov 30.000 € 

Investicija je uspešno zaključena. V drugi polovici leta se je, v sodelovanju s KS Rakitovec, izvedlo 
sanacijo najbolj dotrajanih kamnitih zidov v vasi Rakitovec. 
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OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob se 21.263 € 

Investicija je uspešno zaključena. Izvedena je bila sanacija asfaltne površine pred sedežem Krajevne 
skupnosti Črni Kal v Črnem Kalu, delno razširjen začetni del ceste za Krnico in zarisana štiri nova 
parkirna mesta. 

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 5.000 € 

V sodelovanju s KS smo v tudi v letošnjem letu izvedli manjše ureditvene in vzdrževalne posege za 
odvodnjavanje meteornih vod s pobočja Slavnika na enem izmed najbolj kritičnih odsekov. Meteorne 
vode ob večjih nalivih uničujejo lokalne poti in ogrožajo nekatere stanovanjske hiše, ki so postavljeni 
neposredno pod bregom. 

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov 32.546 € 

Krajevna skupnost Podgorje si prizadeva za ohranitev in obnovo lokalnih vodnih virov med katere 
spadajo tudi značilni kali za napajanje živine. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje smo 
pristopili  k ureditvi kala » predraga«, ki se nahaja izven vasi. Kal je v preteklosti služil kot napajališče 
živine, obnovljen kal pa bo zagotavljal predvsem zalogo požarne vode v izrednih razmerah. Za 
izvedbo projekta so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo. 

OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v Črnotičah 7.002 € 

V okviru projekta, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna, je bilo obnovljeno 
dotrajano vaško stopnišče »škalce« v vasi Črnotiče. 

OB050-19-0112 PP Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v 
Dolu 12.951 € 

V sklopu projekta, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna se je, v kontaktu s 
predlagateljem investicije, asfaltiralo javno cesto do ekološkega otoka v vasi Dol, zmontiralo dva nova 
droga z lučmi javne razsvetljave, zavarovalo del ceste z cestnimi robniki in uredilo plato ob 
ekološkem otoku. Projekt je uspešno zaključen. 

OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v Črnotičah 10.503 € 

V okviru projekta,  ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna, je bil v vasi Črnotiče 
zgrajen ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. 

OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče' 12.139 € 

V sklopu projekta, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna se je, v kontaktu s 
predlagateljem investicije, definiralo obseg del, pridobilo projektno dokumentacijo in izvedlo 
ustrezno sanacijo zidu v Črnotičah. Zaradi obsežnosti sanacije kamnitega podpornega  zidu je bilo 
potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva v višini 7.200 €. Zid je bil izveden kot suhi 
zid. Projekt je uspešno zaključen. 

OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi Kastelec 3.647 € 

V sklopu projekta, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna se je v kontaktu s 
predlagateljem investicije definiralo obseg del, pridobilo projektno dokumentacijo in asfaltiralo 
vaško ulico do zvonika v Kastelcu. Preostanek sredstev je bil prerazporejen. Projekt je uspešno 
zaključen. 

OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v Kubedu 20.780 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je zaključen. Na projekt so bila 
prerazporejena dodatna sredstva zaradi potrebe po celostni ureditvi igrišča. 

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 269.075 € 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v okviru pogodbe izvajanje gospodarskih  javnih služb in 
sicer za upravljanje in vzdrževanje depresijskega črpališča Semedela. Vključuje tudi stroške energije 
za pogon črpalk, ki skrbijo za redno odvodnjavanje vode iz depresijskega območja Kopra. Skladno z 
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naknadno spremenjenim planom izvajanja gospodarske javne službe so bila prerazporejena dodatna 
sredstva. Postavka v okviru ostalih tekočih stroškov oziroma opravljenih storitev vključuje tudi 
realizacijo sredstev za najem WC kabin po posameznih točkah na podeželju in opravljeno storitev 
varovanja otroških igrišč v mestu ter za storitev postavitve žoge ob 100. obletnici NK Koper. V okviru 
postavke so se v letu 2020 izvajali tudi sledeči investicijski projekti: 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 80.000 € 

Izveden je bil projekt nabave in vgradnje novega generatorja električne energije za rezervno 
napajanje črpalk depresijskega črpališča semedelske bonifike, ki bo v prihodnje zagotavljal poplavno 
varnost mesta Koper. Obstoječ je bil že več let nedelujoč. 

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 14.738 € 

V okviru projekta sta bili v letu 2020 izvedeni dve košnji in čiščenje vodotokov zaradi zagotavljanja 
pretočnosti (Badaševice, Paderne in Pjažentina) v skupni vrednosti 14.737,60 € 

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija 7.107 € 

V okviru postavke se je pristopilo k izdelavi dokumentacije. Izdelovalcu  projektne dokumentacije v 
fazi DGD in PZI je bil plačan samo del planiranih sredstev,  preostali del bo plačan po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice 7.107 € 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 945.703 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 109.528 € 

2511 Investicijska in projektna dokumentacija 8.843 € 

V okviru postavke se izvajajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije. Na postavki so bila v letu 
2020 realizirana sredstva v višini 8.843 €. 

V tem obdobju so bile sicer prevzete obveznosti v večjem obsegu, vendar v letu 2020 niso bile 
realizirane iz razloga dolgotrajnih postopkov, na katere je vezana priprava projektne dokumentacije 
(pridobivanje projektnih pogojev, mnenj…). Prevzete obveznosti bodo realizirane v naslednjih 
proračunskih obdobjih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti 8.843 € 

Za izdelavo projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme je bilo v letu 2020 realiziranih 
8.843 € za izdelavo geodetskega načrta dostopne poti v Dekanih, med državno cesto R2-409 in 
železnico - izdelavo predlogov parcelacije v k.o. Škofije, Vanganel in Koper. Izdelana je bila ocena 
investicije gradnje GJI v k.o. Jernej in  PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja v Bošamarinu. 

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav 100.685 € 

Na postavki so sredstva predvidena za izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov in naprav ter 
izvajanje nadzora nad gradnjo komunalne opreme.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov 90.000 € 

Sredstva v višini 90.000,00 € so bila realizirana za namen plačila na podlagi 2. točke sodne poravnave 
Cpg 104/2019 za sodno poravnavo vlaganj z družbo Finali. 
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OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 7.147 € 

V letu 2020 so bili izvedeni nadzori v višini 7.147 € nad gradnjo komunalne opreme v Dekanih, nad 
Dolinsko cesto in na Škofijah. 

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton 3.538 € 

Izdelana je idejna zasnova, izdeluje se DGD in PZI projektna dokumentacija. Še vedno ni pridobljeno 
soglasje Elektro Primorske, kljub številnim urgencam. 

OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije 0 € 

Za realizacijo izgradnje komunalne infrastrukture je potrebno predhodno sprejeti OPPN, zato do 
realizacije projekta v letu 2020 še ni prišlo. 

2637 Stroški NUSZ 0 € 

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero Nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč. Zaradi sprejema Odloka o NUSZ v mesecu novembru 2020 še ni bilo izvedeno 
dopolnjevanje baze podatkov z odlokom, zato postavka v letu 2020 ni bila realizirana, predvidoma 
pa bo delo izvršeno v letu 2021. 

2892 Razvojno poslovna cona Srmin 0 € 

Predvideni ukrepi varovanja narave na območju obratovanja obrtno razvojne cone Srmin niso bili 
izvedeni, zaradi usklajevanja obsega in vsebine zahtevanega posega z razpoložljivimi sredstvi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin 0 € 

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč 0 € 

Sredstva za namen priprave programov opremljanja v letu 2020 niso bila realizirana zaradi dlje časa 
trajajočega usklajevanja že načrtovanih prostorskih ureditev s potekom omrežij gospodarske javne 
infrastrukture ter usklajevanj z upravljavci posamezne infrastrukture – kar predstavlja podlago za 
pripravo programa opremljanja. 

 

16069002 Nakup zemljišč 836.175 € 

2465 Zamenjave zemljišč 48.449 € 

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot  
namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje 
nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč 48.449 € 

V letu 2020 so bile iz naslova menjalnih pogodb in razdelitve solastnine realizirane pogodbe za 
ureditev premoženjskopravnih razmerij za obstoječo infrastrukturo: del dostopne poti v naselju 
Čežarji, v Borštu, Hrvatinih, cesta v Vanganelu, pot v naselju Reparac in del avtobusne postaje v 
Svetem Antonu - Dolani. 

Dokončanje postopkov  načrtovanih menjav zemljišč za krožišče v Pobegih, ureditev 
premoženjskopravnih razmerij vezano na rekonstruirano Slemensko cesto v Hrvatinih   bo 
realizirano v letu 2021. 
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2508 Pridobivanje zemljišč 735.944 € 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe 
izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že 
izvedenimi investicijami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 314.245 € 

V letu 2020 so bili izvedeni premoženjsko pravni postopki v zvezi z že realiziranimi investicijami za 
širitev dostopne poti Prade - Bonini, pločnik v Svetem Antonu, odkup obstoječe javne infrastrukture 
ter za predvideno izgradnjo javne infrastrukture:  igrišče v Movražu, del poti v Gradinu, Dekanih, 
Truškah, Gažonu, Škofije- Tinjan, cesta 2 v Pradah za komunalno opremljanje, odkup nepremičnin za 
potrebe KS Zazid ter odkup zemljišča za potrebe premoženjsko pravne ureditve pločnika v Ulici II. 
Prekomorske brigade, dostopne poti v Šmarjah, Bertokih, vodovod v Abitantih, rekonstrukcija poti v 
Vanganelu, igrišče v Borštu in nogometno igrišče v Zazidu, kolesarske poti v Olmu, ureditev 
premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž, 
ureditve dostopne poti v Kampel-Brda, odkup poti Vanganel - Montinjan, ostali manjši odkupi v zvezi 
z obstoječo infrastrukturo v Kopru, Bertokih, Gradinu, Gažonu, Dolanih, Bertokih, Truškah, Škofijah, 
Rožarju, na Plavjah, Pomjanu, v Krkavčah, Elerjih, Kolombanu, Topolovcu, Svetem Antonu, Semedeli, 
Hrvatinih, Poletičih, Vanganelu ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper. 

Načrtovani premoženjskopravni postopki, ki niso bili realizirani v letu 2020 se bodo izvedli v letu 
2021. Razlogi so bili tako vezani na potrebne predhodne postopke, ki zaradi različnih dejavnikov niso 
bili izvedeni v tekočem letu. 

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih 352.391 € 

Pri pridobivanju nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine je v letu 2020 
izveden odkup obstoječe javne komunalne infrastrukture in sicer dostopne poti v Dvorih,  poravnava 
dela kupnine za pridobitev kmetijskih površin za obdelavo, odkup zemljišča na območju lokalne ceste 
Marezige - Babiči, Kampel - Brda, poti v Škocjanu, Črnotičah, ceste v Hrvatine, parkirišča in dostopne 
v Popetrah, ureditev vaškega jedra v Dekanih, ter drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in 
Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK. 

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 4.756 € 

V letu 2020 so bili izvedeni odhodki zaradi plačila odškodnin za potrebe ustanovljenih služnosti 
zaradi gradnje komunalne infrastrukture za krožno križišče Vanganel, kanalizacije na območju 
aglomeracije Hrvatin, služnosti za dostop do Kocjančičeve hiše, in drugih služnosti, izplačila 
odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij in izplačila na 
podlagi zaključenih sodnih poravnav. 

Sredstva so bila v celoti realizirana zaradi  postopkov, ki se v letu 2020 zaradi različnih dejavnikov 
niso zaključili in bo poravnava odškodnin po pogodbah prenesena v leto 2021 (služnost za izvedbo 
zadrževalnika Bonifika, za izgradnjo cestnega priključka Plavje..) 

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin 0 € 

V letu 2020 so bila planirana sredstva za odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih 
razmerij za realizacijo OLN Gorc Sermin, vendar postopek prodaje s strani lastnika ni bil izvršen. 
Odkup bo realiziran v prvi polovici leta 2021. 

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 37.525 € 

V letu 2020 so bila sredstva s te postavke porabljena za izplačilo kupnin na podlagi zaključene 
investicije - rekonstrukcija Slemenske ceste – I. del, v Hrvatinih Kaštelir - Hrvatini – Čampore, 
pododsek km 1,760 – km 2,720, lokalna cesta LC 177050, LC 177012, LC 177013 ter izplačila dela 
kupnin za rekonstrukcija Slemenske ceste – II.del. 
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OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 4.676 € 

V letu 2020 so bila planirana sredstva s te postavke za ureditev premoženjskopravnih razmerij 
vezano na realizirane investicije izgradnje krožišč v Pobegih- Frenkova cesta, Vanganelu in dokončni 
ureditvi premoženjskopravnih razmerij za krožišče na Ankaranski cesti K-2. Realiziran je bil le odkup 
za krožišče v Pobegih, medtem ko so  pogodbe za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij 
v Vanganelu in Kopru sicer sklenjene v letu 2020, vendar  izplačilo zapade v letu 2021, zato postavka 
ni bila realizirana. 

OB050-08-0012 Stavbna pravica 22.351 € 

V letu 2020 so se  predvidena proračunska sredstva porabila za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic 
za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarski stezi v Vanganelu in Olmu, cestni 
priključek Krožne ceste, cesto na Sv. Brido, cesto v Gucih in izgradnjo novega priključka ceste za 
Plavje. 

2514 Izdatki za blago in storitve 51.781 € 

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer za izvedbo različnih geodetskih postopkov 
(parcelacije, izravnave in ureditve mej), cenitve nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine 
Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakup strokovne literature za 
potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov 
v Uradnem listu) in druge operativne odhodke. 

Namenska raba komunalnega prispevka: 
Sredstva iz naslova prihodkov od komunalnega prispevka v letu 2020 so realizirana v višini 
3.730.537,08 €. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z 
investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih 
površin in naložb v podprogramu 1606    - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer se zajemajo 
izdatki za aktivnosti  projektiranja in  gradnje  novih  zazidalnih / prostorskih območij. 

Z realiziranimi investicijskimi odhodki v okviru podprogramu 1606    - Upravljanje in razpolaganje z 
zemljišči je na podlagi poročila o namenski porabi komunalnega prispevka v letu 2020 v celoti 
zagotovljena namenskost porabe prihodkov od komunalnih prispevkov po Zakonu o prostorskem 
načrtovanju in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.  

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  852.699 €  

1702 Primarno zdravstvo 218.368 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 218.368 € 

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant 218.368 € 

Sredstva so bila namenjena za odplačilo leasing obrokov za izgradnjo novega zdravstvenega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori 218.368 € 

V proračunu zagotavljamo sredstva za odplačevanje leasinga, s katerim je bil v letu 2006 izgrajen nov 
zdravstveni dom na Ljubljanski cesti. Dinamika je skladna z amortizacijskim načrtom, realizirana so 
bila vsa planirana sredstva. 
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 51.730 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 51.730 € 

2614 Projekt Koper Zdravo mesto 17.022 € 

V okviru zagotovljenih sredstev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov dela društev 
in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v letu 2020. Prijavilo se je 23 vlog 
katerim smo dodelili sredstva. Svoje obveznosti je opravilo 20 upravičencev. 

V okviru Projekta Koper Zdravo mesto zagotavljamo sredstva za financiranje preventivnih 
dejavnosti, in sicer predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovanih Šola za starše, ki jih 
organizirajo na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini. V letu 2020 je bilo 
realiziranih skupno 17 predavanj oziroma delavnic Šole za starše.  

Pripravili smo Program aktivnosti projekta Koper zdravo mesto do leta 2024 v okviru katerega smo 
pripravili zloženko Skupaj za starejše. 

3108 Mreža prvih posredovalcev 34.708 € 

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Mreža prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so 
osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Prvi posredovalci 
so prostovoljci, ki jih aktivira zdravstveni dispečer. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) ter drugih ukrepov za preprečitev življenjsko ogrožajočega 
stanja ponesrečenca. V okviru programa je bila izvedena ocena območja, kjer so prvi posredovalci 
potrebni ter način aktivacije prvih posredovalcev. Tako kot za AED, je bil seznam prvih 
posredovalcev posredovan zdravstvenemu dispečerju. 

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid - 19 so prvi posredovalci delovali v 
spremenjenih pogojih.  

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS - Območnemu 
združenju Koper izvajanje programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav 6.000 € 

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper financirala RKS - Območnemu 
združenju Koper zamenjavo dotrajane opreme, in sicer nakup novih elektrod, baterij za AED ter AED 
omarico za zunanjo namestitev. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 582.601 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 502.640 € 

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona 502.640 € 

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina plačuje prispevke 
za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela državljanom Republike Slovenije in tujcem, 
ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter otrokom do 18. leta 
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma 
ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. 

S 1.1.2020 se je povišal znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje za posameznega upravičenca. 
Povprečno število upravičencev do plačila prispevka za zavarovanje se je v letu 2020 v primerjavi z 
letom 2019 povišalo za 3,4 %, prav tako se je povišala mesečna obveznost Mestne občine Koper v 
letu 2020, in sicer je le ta za 6,26 % višja kot v letu 2019. Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja 
sredstva od planiranih, zato so se manjkajoča sredstva zagotovila s prerazporeditvijo sredstev. 
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17079002 Mrliško ogledna služba 79.961 € 

2216 Mrliško ogledna služba 79.961 € 

Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in 
plačuje mrliško pregledno službo (mrliške preglede, morebitne obdukcije, tehnične pomoči v zvezi z 
obdukcijo in morebitne laboratorijske analize) za občane Mestne občine Koper in tujce, brezdomce 
oziroma osebe, katerih prebivališče je neznano v kolikor je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla na 
območju Mestne občine Koper.  

Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev za 2020. Manjkajoča 
sredstva smo zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo sredstev. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  7.726.802 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 206.987 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 130.933 € 

2164 Spomeniško varstvene akcije 38.000 € 

V letu 2020 je bil izveden javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v 
Mestni občini Koper.  

Na podlagi poziva smo v letu 2020 sofinancirali projekt Župnije Koper, in sicer drugo fazo 
Rekonstrukcije pevskega kora koprske Stolnice, projekt Župnije Marezige - Nujna sanacija fasade na 
cerkvi Svetega Križa in projekt Župnije Škofije - Obnova strehe na cerkvi S. Jezusovega v Škofijah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 38.000 € 

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 13.750 € 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem 
jedru Kopra in spomeniško zaščitenih delih vasi v podporo urejenosti zunanjega videza mesta in vasi 
upoštevaje občinski odlok. V letošnjem letu razpis ni bil objavljen. Realizirana sredstva se nanašajo 
na plačila subvencij za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra skladno s pogodbenimi 
obveznostmi in razpisom iz leta 2018 in 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0133 Subvencije  za urejanje skupnih delov objektov 13.750 € 

 

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 55.126 € 

V okviru postavke so vključeni projekti, ki se nanašajo na investicijsko vzdrževanje objektov in 
nabavo opreme kulturne dediščine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0098 Inv. vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 29.340 € 

Iz projekta se je v letu 2020 krilo stroške za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo 
(rekonstrukcijo) notranjosti mestnega stolpa/zvonika v Kopru, ureditev Male Logge, strokovni in 
projektantski nadzor izvajanja del v Mali Loggi. 
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OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič 25.787 € 

V okviru projekta je bila obnovljena Kocjančičeva hiša v Kubedu. Investicija je dokončana in 
prenesena v upravljanje Krajevni skupnosti Gračišču. 

2433 Prenova 18.955 € 

Vsa porabljena sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti v okviru projekta »Oživljanja 
mestnega jedra« in sicer za deveti ekstempore v starem mestnem jedru Kopra za odrasle. Sredstva 
so bila porabljena za nabavo tehničnih in likovnih materialov za organizacijo, izvedbo projekta in 
postavitev  razstav sodelujočih. 

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na prenove v okviru 
mestnega jedra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0160 Zvonik 18.403 € 

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih v zvoniku v mestnem jedru Kopra. Mestna 
občina Koper se bo z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo k predložitvi 
vlog za sofinanciranje. Projekt se bo izvajal po pridobitvi sofinancerskega deleža. Finančna realizacija 
v letu 2020 se nanaša na poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2019 za pridobitev projektne 
dokumentacije. Za izvedbo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek 5.102 € 

V letu 2020 so se iz proračunske postavke plačali stroški vezani na uporabo objekta in izvedbo 
prireditev v njem konec leta 2019. 

Objekt je s 1. januarjem prenesen v upravljanje Zavodu za mladino kulturo in turizem, zato so 
sredstva za delovanje zajeta v finančnem načrtu zavoda. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 76.054 € 

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije 61.054 € 

V okviru podprograma premična kulturna dediščina smo sofinancirali akcije Pokrajinskega muzeja 
Koper na podlagi podanega poročila o izvedenih akcijah.  

V letu 2020 je Zavod v času odprtja muzeja izvajal delavnice, vodstva po zbirkah in pogovori  s 
kustosi, predavanja, koncerti, itd...  

Sofinanciranje je pokrivalo tudi izvajanje pedagoškega in andragoškega programa, proučevanje, 
dokumentiranje, evidentiranje in inventarizacijo muzejskih predmetov. 

Med uspešno izvedenimi projekti 2020 gre izpostaviti otvoritev razstave "Ko stari bogovi 
obmolknejo", otvoritev spominske razstave "Oreste Dequel" in razstave »Pogovori med stoletji«, 
projekcijo Mojstrovine 3D, izvedba Poletne muzejske noči,... 

V času razglašene epidemije Covid 19 je Zavod povečal svojo prisotnost na spletu s promocijo 
virtualnega muzeja in produkcijo kratkih promocijskih video posnetkov. 

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper 15.000 € 

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Pokrajinskega muzeja Koper je bilo realizirano po 
programu in v okviru finančnega plana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 15.000 € 

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Pokrajinskega muzeja Koper je bilo realizirano po 
programu in v okviru finančnega plana.  
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V letu 2020 je bil nabavljen stol za invalide, kontejner za zaplinjevanje, prenosno projekcijsko platno, 
itd.. 

 

1803 Programi v kulturi 2.276.363 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.091.266 € 

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.054.914 € 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o 
knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper smo v letu 2020 
zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda. 

Iz proračunskih sredstev smo zagotavljali plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov 
v zvezi s poslovanjem zavoda. 

2159 Založništvo 11.830 € 

Sredstva za založniške programe so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 
kulturnih programov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Koper za leto 2020. 

Na javni razpis so se lahko prijavila društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno 
založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu). 

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, 
skladno s prejetimi prijavami. 

Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti. 

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica 5.000 € 

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je bilo 
realizirano po programu in v okviru finančnega plana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 5.000 € 

V letu 2020 je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper sredstva v okviru te postavke porabila za 
nakup tehnične opreme ter za nakup  zaščitne opreme v skladu z vladnimi ukrepi in priporočili NIJZ 
ter tako omogočila drugačen način delovanja Knjižnice v času Covida 19. 

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 19.522 € 

V letu 2018 je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice 
– bibliobus (letnik 1997) nabavila novo vozilo. Mestna občina Koper sofinancira kritje obrokov 
leasinga.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 19.522 € 

18039002 Umetniški programi 1.000.118 € 

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper 21.500 € 

Zavodu smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim 
finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje  in oprema - Gledališče Koper 21.500 € 

Zavodu smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim 
finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena za nakup tehnične opreme 
(digitalni avdio mešalni pult, PTZ kamere, reflektorji,...). 

2167 Sofinanciranje umetniških programov 29.700 € 

V okviru umetniškega programa so bila sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Koper za leto 2020. 

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, 
skladno s prejetimi prijavami. 

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga 
za izplačilo sredstev, zato v letu 2020 sredstva niso bila porabljena v celoti. 

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci 1.100 € 

Za sofinanciranje programov in projektov samostojnih kulturnih ustvarjalcev so bila sredstva 
razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov in na 
podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v 
Mestni občini Koper za leto 2020. 

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, 
skladno s prejetimi prijavami. 

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper 914.988 € 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) smo v letu 2020 zagotovili 
sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev 
smo zagotovili sredstva stroške dela in za kritje materialnih ter programskih stroškov. 

Zaradi razglašene epidemije Covid 19 zavod ni mogel izvajati programa skladno z načrtom dela, zato 
tudi ni pridobil ustreznih sredstev iz tržne dejavnosti. S ciljem zagotovitve nemotenega delovanja 
Gledališča Koper  je Mestna občina Koper v letu 2020 izvedla ustrezne prerazporeditve za 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev, ki so nadomestile izpad prihodka iz tržne dejavnosti. 

3074 Obalne galerije Piran 10.000 € 

V okviru postavke so se zagotovila sredstva Obalnim Galerijam Piran za sofinanciranje kulturnega 
programa izvedenega v Mestni občini Koper, in sicer v galeriji Meduza in galeriji Loggia. 

3118 Hiša kulture Sv. Anton 22.830 € 

Sredstva so bila namenjena za delovanje in izvajanje programov v Hiši kulture v Sv.Antonu.  

Hišo kulture je v prvih treh mesecih upravljala Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper.  Z 
aprilom pa je upravljanje in izvajanje programa prevzel Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. 

Načrtovano investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano po programu in v okviru finančnega plana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton 2.830 € 

Načrtovano investicijsko vzdrževanje je bilo realizirano po programu in v okviru finančnega plana. V 
letu 2020 se je za potrebe delovanja Hiše kulture nabavil projektor in projekcijsko platno. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 138.987 € 

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev 91.780 € 

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa 
in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v 
Mestni občini Koper za leto 2020. 

V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) smo v letu 2020 sofinancirali tudi program Zveze 
kulturnih društev Mestne občine Koper.  

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, 
skladno s prejetimi prijavami. 

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga 
za izplačilo sredstev, zato v letu 2020 sredstva niso bila porabljena v celoti. 

2170 Likovna in galerijska dejavnost 18.500 € 

Sredstva za likovno in galerijsko dejavnost so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Koper za leto 2020. 

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, 
skladno s prejetimi prijavami. 

Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti. 

3093 PP Mednarodno srečanje pevskih  skupin Istre 0 € 

Projekt participativnega proračuna zaradi epidemije Covid-19 v letošnjem letu ni bil izveden. 

3094 PP Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture 14.307 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Mestna občina Koper je v sodelovanju 
s prevoznikom, ki izvaja javne linijske prevoze na relaciji Koper-Sv. Anton in s soglasjem Ministrstva 
za infrastrukturo, v mesecu februarju, zagotovila dodatne odhode. Razmerje je bilo urejeno s 
pogodbo. 

3097 JSLKD 14.400 € 

V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programa JSKD - Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 45.993 € 

2028 Kocjančičeva nagrada 0 € 

V letu 2020 je bil izveden razpis o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Nagrajenec je 
bil izbran. Zaradi epidemje COVID-19 se bo slavnostna podelitev izvedla predvidoma v letu 2021. 

2537 Evropska kulturna prestolnica 45.993 € 

Sredstva so bila namenjena izvedbi projekta Evropska Prestolnica kulture.  

Mestna občina Koper je za izvedbo projekta sklenila pogodbe z izvajalci za izvedbo druge stopnje 
prijave. Namen izvajanja aktivnosti je bil vsebinsko izpopolniti drugo prijavno knjigo in proaktivno 
delovati za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture PI2025. 

Druga stopnja prijave se je zaključila konec leta 2020. Vse aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu projekta 
s strani MOK so bile namenjene opolnomočenju projektnega tima ter oblikovanju vsebin in likovne 
podobe Kandidaturne knjige, ter seveda prvenstveno oblikovanju vsebin kandidaturne za EPK.  
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Pristopili smo tudi k oblikovanju skupne strategije kulture Istre. 

Realizacija je bila 61,3%, ker so se pogodbene obveznosti za aktivnosti ob koncu leta prenesle v leto 
2021. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 567.520 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 10.600 € 

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 10.600 € 

Sredstva v okviru postavke so bila v letu 2020 namenjena sofinanciranju programov veteranskih 
organizacij (združenja borcev, častnikov,…). Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa 
za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK in na podlagi predloga komisije 
za javni razpis.  

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga 
za izplačilo sredstev, zato v letu 2020 sredstva niso bila porabljena v celoti. 

 

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 534.320 € 

2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 369.320 € 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in sicer za 
njihovo redno delovanje, so realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano 
pogodbo. Pretežni del izdatkov predstavljajo stroški dela in materialni stroški. 

2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN 140.000 € 

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so 
realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano pogodbo in izplačana na podlagi 
poročil o izvedbi programa. Vzpodbujajo in organizirajo se raziskovalne, informativne, založniške in 
druge kulturne dejavnosti (delavnice, tečaji, razstave, koncerti, konference, srečanja itd...) s ciljem 
ohranjanja narodne identitete pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter združevanja in 
povezovanja ljudi in prostora. Program je bil uspešno izveden kljub epidemiji Covid 19. 

2196 Športna dejavnost SSIN 10.000 € 

Sredstva za sofinanciranje športnih programov Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so 
realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano pogodbo in izplačana na podlagi 
poročil o izvedbi programa. V letu 2020 so se kljub epidemiji Covida 19 uspele izvesti športne 
dejavnosti kot so: futsal, odbojka, tenis, namizni tenis, smučanje ter druge športne aktivnosti. 

2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost  italijanske narodnosti Koper 15.000 € 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in opreme 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 15.000 € 

Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje 
in opremo. Skladno s potrjenim finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti 
porabljena za rekonstrukcijo strehe in napušča na objektu OF 10a, v Kopru. 
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 22.600 € 

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 22.600 € 

V okviru postavke so bila predvidena sredstva razdeljena v letu 2020 posebnim skupinam 
(društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov 
in na podlagi predloga komisije za javni razpis. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.675.932 € 

18059001 Programi športa 3.596.999 € 

1082 Mestni stadion 805.020 € 

Realizacija sredstev na postavki se nanaša na odplačilo finančnega lizinga Mestni stadion skladno z 
amortizacijskim načrtom ter Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov 
med MO Koper in Občino Ankaran. Realizacija se nanaša tudi na pridobitev projektne naloge za 
izgradnjo zahodne tribune. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0035 Mestni stadion 803.434 € 

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za Mestni stadion so potekala skladno z amortizacijskim 
načrtom. Ker Občina Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti po Sporazumu o delitvi obveznosti 
do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran, je dodatna sredstva za celotno 
odplačilo zagotovila MOK. 

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 1.586 € 

Obstoječe montažne tribune ne izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e. 
Izgradnja zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala igranje 3-
4 kroga UEF-e, kot tudi organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). Izdelana je bila 
projektna naloga. 

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bilo EP U-21 leta 21 odpovedano, skladno s tem so se 
ustavile tudi vse aktivnosti vezane na projekt. 

1084 Maraton in druge športne prireditve 16.479 € 

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski 
maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest in Koper Handball Cup, projekt »Active Koper,  
Ironman, WUC Florball, Svetovni pokal v športni gimnastiki, Kolesarska dirka "Velika nagrada 
slovenske istre"). Vse navedene športne prireditve so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in 
gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.  

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bila večina velikih športnih prireditev odpovedanih. 
Izvedena je bila le prireditev Active Koper. Druge prireditve so bile odpovedane in v letu 2020 niso 
bile izvedene. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke v sprejetem proračunu skladno z 
Odlokom o proračunu. 

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni 10.126 € 

V letu 2018 je bila zaključena investicija izgradnje javnih sanitarij ob bazenu Žusterna. Ker izvajalec 
E gradnje d.o.o. do končnega obračuna ni dostavil bančne garancije za odpravo napak v garancijski 
dobi, so se za namen garancije, ob izplačilu zadnje izstavljene situacije zadržala sredstva v višini 
12.355 €. Do dostave bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je potrebno sredstva 
zadržati in jih imeti na razpolago za odpravo morebitnih reklamacij. Za odpravo reklamacij je bilo 
porabljeno v letu 2019 že 1.255,00 €. Po sodbi je bilo v letu 2020 izvršeno plačilo v višini 10.126 €. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II. faza 10.126 € 

 

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 384.123 € 

Sredstva so namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu 
vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to 
postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki  
je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2020 izvajali projekti kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 121.254 € 

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu 
vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK, in sicer: 

- Zamenjava ograjnih panelov na igrišču pri Balinarski dvorani    
- Vzpostavitev pisarniškega programa (kadri, pošta)      
- Ura za evidentiranje delovnega časa        
- Klimatska naprava v zabojniku v Centru vodnih športov     
- Zabojnik za Center vodnih športov         
- Računalniška oprema            
- Klimatska naprava v prostoru za prvo pomoč bazen Žusterna     
- Garderobni boksi v novi garderobi ŠP Dekani       
- Oprema za garderobi v ŠP Dekani        
- Otroška igrala kopališče Žusterna                 
- Usposobitev dvoranske pralnice – priprava inštalacij v prostoru 
- Zaščita za komplet koš. stojalo (3) 
- Popravilo in posodobitev dvoranskega kegljišča z opremo 
- Menjav led razsvetljave napisa Arena Bonifika 
- Tehnično varovanje administrativnega dela 
- Nadgradnja nadzornega sistema z ustrezno zaščito nad igralno površino in tribunami 
- Menjava ventilkonvektorjev (pisarne društev, vrtci) 
- Menjava požarne centrale 
- Menjava plinskih senzorjev 
- Sanacija pritličnih garderob. 

 

Za nabavo opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela je bila sklenjena pogodba z upravljalcem 
športnih objektov Javnim zavodom za šport in Bonifika d.o.o. 

OB050-19-0062 Skate park Koper 224.017 € 

V letu 2020 se je pričelo z izgradnjo Skate parka, ki bo zaključen v začetku naslednjega leta. 

OB050-19-0149 Bazen Žusterna 38.851 € 

V okviru sklenjene pogodbe z Javnim zavodom za šport so bila  zagotovljena sredstva za investicijsko 
vzdrževanje oziroma za sanacijo strojnice olimpijskega bazena (ureditev merilno regulacijske 
tehnike za merjenje kopalnih voda, zamenjava pnevmatskih loput, namestitev plinskega senzorja s 
sondo, namestitev potopne črpalke v primeru izliva...) in druga nujna investicijsko vzdrževalna dela. 
Investicija je bila izvedena in realizirana skladno s pogodbo v letu 2020. 

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 44.763 € 

Za zagotavljanje sredstev izvajanja interesnih športnih programov šoloobveznih otrok, predšolski 
otrok, mladine in študentov, za izvajanje programov plavanje in izvedbe šolskih športnih tekmovanji 
je bil v januarju 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020. V 
mesecu juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci 
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prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna. 
Zardi razglašene epidemije del programov ni bil realiziran. 

2195 Športna rekreacija in drugo 4.774 € 

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje športnih programov invalidov in športne rekreacije odraslih je 
bil v januarju 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020. V mesecu 
juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Za zagotavljanje 
sredstev za izvajanje športnih programov invalidov in športne rekreacije odraslih je bil v januarju 
2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020. V mesecu juniju so bile  
z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.  Izvajalci prejemajo sredstva na 
podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna. Zaradi razglašene 
epidemije del programov ni bil realiziran. 

2197 Kakovostni in vrhunski šport 156.224 € 

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje športnih programov kakovostnega in vrhunskega športa je bil 
v januarju 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020. V mesecu 
juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.  Izvajalci prejemajo 
sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna. Zaradi 
razglašene epidemije del programov ni bil realiziran. 

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport 209.804 € 

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje tekmovalnega programa športnih otrok in mladine, ki je 
usmerjen v kakovostni in vrhunski šport je bil v januarju 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v letu 2020. V mesecu juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju športnih programov.  Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih 
programih, zato je bila dinamika izplačil različna. Zaradi razglašene epidemije del programov ni bil 
realiziran. 

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo) 640 € 

Za zagotavljanje sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za namen informatike, 
raziskav in založništva na področju športa je bil v januarju 2020 objavljen javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v letu 2020. V mesecu juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju športnih programov.  Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih 
programih. Zaradi razglašene epidemije del programov ni bil realiziran. 

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov 428.850 € 

Za zagotavljanje sredstev za najemnino in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa 
športa je bil v januarju 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020. 
V mesecu juniju so bile  z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.  Izvajalci 
prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna. 
Zaradi razglašene epidemije del programov ni bil realiziran. 

2542 Plezalna stena 0 € 

Mestna občina Koper in PC Plus d.o.o. (najemnik in upravljalec Plezalne dvorane v Kopru) sta sklenila 
dogovor o sodelovanju pri izvedbi investicije Plezalna stena v okviru Olimpijskega centra Bonifika. 
PC Plus je financiral in neodplačno odstopil MOK projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Za izvedbo projekta je pridobljeno gradbeno dovoljenje v mesecu januarju 2021. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0159 Plezalna stena 0 € 

2543 Športna zveza 17.231 € 

Skladno z letnim programom športa je bila s Športno zvezo sklenjena pogodba o sofinanciranju 
projektov v letu 2020. Projekti so bili skladno s pogodbo izvedeni in realizirani do konca leta 2020. 

3060 Delovanja javnega zavoda za šport 1.518.964 € 

Mestna občina Koper je na osnovi poziva in sprejetega proračuna sofinancirala delovanje Javnega 
zavoda za šport Mestne občine Koper. Z zavodom smo v januarju uskladili finančni načrt ter sklenili 
pogodbo o sofinanciranju delovanja. Sofinanciranje je potekalo na osnovi pogodbenih določil. 

Sredstva za sofinanciranje javnega zavoda skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih 
javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran zagotavlja tudi občina Ankaran. Občina 
Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti, zato je dodatna sredstva zagotovila MOK. 

3110 Olimpijski festival evropske mladine  OFEM 2023 0 € 

Predvidena so bila sredstva za potrebe priprave dokumentacije za prijavo na Olimpijski festival 
evropske mladine OFEM 2023. Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023 je bil v Kopru 
odpovedan, ker v fazi oddaje dokumentacije ni bilo zagotovljenih sredstev s strani države za zaprtje 
finančne konstrukcije. 

3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. 0 € 

V okviru postavke so bila predvideva sredstva za poplačilo obveznosti družbe Bonifika d.o.o., ki je v 
večinski lasti občine na podlagi poravnalne ponudbe za rešitev odprtega razmerja med Intereuropo 
d.d. in Bonifiko d.o.o. v večnamenski dvorani Bonifika. 

Pogajanja za ureditev obveznosti med Intereuropo in Bonifiko d.o.o. še niso zaključena, zato sredstva 
niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. 0 € 

 

18059002 Programi za mladino 1.078.932 € 

2059 Sofinanciranje programov za otroke 52.000 € 

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2020 namenjena sofinanciranju 
programov in projektov za otroke. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper in na podlagi 
predloga komisije za javni razpis. 

Med postavkami, katerih sredstva se delijo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev, skladno s 
prejetimi prijavami. 

2086 Sofinanciranje programov za mladino 32.200 € 

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2020 namenjena sofinanciranju 
programov in projektov za mladino. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper in na podlagi 
predloga komisije za javni razpis. 

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga 
za izplačilo sredstev, zato v letu 2020 sredstva niso bila porabljena v celoti. 
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2541 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 0 € 

Zaradi vpliva epidemije COVID -19 je prišlo do zamika izvedbe projekta. S pripravo dokumentacije 
se bo nadaljevalo v naslednjem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 0 € 

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 870.368 € 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list št. 70/2019, 
z dne 29.11.2019) smo v letu 2020 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda. 

Iz proračunskih sredstev smo Zavodu zagotavljali sredstva za stroške dela in za kritje materialnih in 
programskih stroškov ter za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT 44.952 € 

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper je bilo 
realizirano po programu in v okviru finančnega plana.  

V letu 2020 je bila izvedena sanacija strehe in kurilne naprave v Centru mladih Koper, nakup tehnične 
opreme za prostore četrtnega mladinskega centra Markovec, nakup dodatne tehnične opreme za 
izvedbo prireditev in druge opreme. 

3122 Četrtni mladinski center Markovec 124.364 € 

V zaklonišču na Markovcu smo z obnovitvenimi deli vzpostavili četrtni center, ki bo deloval v 
popoldanskem in večernem času. Uredilo se je dve zvočno izolirani vadnici, večnamenski prostor za 
predavanja, telovadbo, skupne prostore, pisarno ter nove sanitarije. 

Uredilo se je v celoti prezračevanje in električno instalacijo. 

Novi center je prenesen v upravljanje Zavodu za mladino kulturo in turizem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec 124.364 € 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  12.809.060 €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.858.892 € 

19029001 Vrtci 8.850.650 € 

2074 Dejavnost vrtcev 7.703.978 € 

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so v obdobju od 1.1. do 31.12.2020, kljub 
zaprtju zavodov, realizirani v skladu s planiranimi sredstvi in načrtovanimi vsebinami na podlagi 
veljavne cene programov in pogodb z izvajalci. Glede na specifiko dejavnosti in obveznosti plačil 
nekaterih stroškov je dinamika sredstev po posameznih postavkah različna. V MOK izvaja dejavnost 
predšolske vzgoje 8 javnih vrtcev (3 samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah), v katere je 
bilo v mesecu novembru 2020 vključenih 2.089 otrok v 122 oddelkih (število oddelkov je enako 
stanju novembra 2019). 

Vlada RS je dne 12.03.2020 izdala Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20), dne 12.3.2020 je 
izdala Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20) in dne 15.3.2020 sprejela 
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Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20), 

Na podlagi Zakonov o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo so občine prejele navodila glede financiranja vrtcev v času 
zaprtja. 

Državni proračun je kril izpad plačil staršev preko zahtevkov, ki so jih občine ustanoviteljice pošiljale 
na MIZŠ za vse otroke v vrtcih v občini, z upoštevanimi prihranki, ki so jih vrtci ocenili zaradi zaprtja 
(manjši obratovalni stroški). Starši so bili oproščeni plačila vrtca v času zaprtja, od 13.3.2020 do 
18.5.2020 ter do konca junija 2020 za dneve, ko otrok vrtca ni obiskoval.  

Z julijem 2020 so vrtci začeli z rednim delovanjem. Glede na priporočila, zaradi epidemije, je bila 
organizacija dela v vrtcih spremenjena.  

 

Dne 23.10.2020 so, na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS 152/2020 z dne 
23.10.2020) bili vrtci ponovno zaprti do konca leta 2020, vendar je odlok v 2. členu določal, da 
prepoved zbiranja ljudi ne velja za vrtce v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, 
katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, 
na območju katere vrtec izvaja dejavnost. Župan Mestne občine Koper je dne 2.11.2020 sprejel Sklep 
št. 843-14/2020 (z dopolnitvami) s katerim so bile določene enote vrtcev, ki so izvajali nujno varstvo.  

Državni proračun je tudi v drugem delu leta kril izpad plačil staršev preko zahtevkov, ki so jih občine 
ustanoviteljice pošiljale na MIZŠ za vse otroke v vrtcih v občini, z upoštevanimi prihranki. Poleg tega 
je za mesec oktober 2020, ko so bili vrtci še odprti, državni proračun kril plačilo vrtca za odsotnost 
otroka zaradi odrejene karantene. Tudi to je bilo vključno v zahtevke občine ustanoviteljice.  

Starši otrok, ki so obiskovali nujno varstvo, pa so vrtec plačali kot običajno.  

V enemu izmed samostojnih vrtcev MOK deluje tudi razvojni oddelek, za financiranje katerega je 
sklenjena pogodba z vrtcem, izvajalcem, MOK in ostalimi obalnimi občinami. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, je dne 7.10.2019 izdalo Sklep o določitvi višjih stroškov delovanja 
razvojnih oddelkov vrtcev in obsegu ter načinu zagotavljanja sredstev za izplačilo višjih stroškov 
delovanja razvojnih oddelkov vrtcev za šolsko leto 2019/20, iz katerega izhaja, da bo financiralo višje 
stroške delovanja razvojnih oddelkov vrtcev iz državnega proračuna v znesku 3.429,06 € na oddelek 
na mesec. Občine zagotavljajo sredstva za kritje razlike med mesečno vrednostjo programa in 
plačilom staršev na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih na podlagi zahtevkov in sredstva za strošek, ki 
nastane kot razlika med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom, 
v odstotnem deležu glede na število prebivalcev, delež za MOK je 58,5%.  

Zaradi predhodno opisanih, sprejetih Odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih so bili tudi razvojni 
oddelki zaprti.  Župan Mestne občine Koper je s sklepom o dopolnitvi sklepa št. 843-14/2020 z dne 
2.11.2020 sprejel, da se nujno varstvo izvaja tudi v razvojnem oddelku.  

Dne 28.02.2020 se je iztekel rok za vpis v vrtce na območju Mestne občine Koper. Za novo šolsko leto 
2020/2021 je prispelo 574 vlog (24 več kot za šolsko leto 2019/2020). Interes po vključitvi otrok v 
organizirano obliko predšolske vzgoje je bil nekoliko višji od razpoložljivih mest, predvsem v enotah 
prve izbire. Na podlagi prostih mest so se razporejali otroci na prosta mesta do konca leta 2020.  

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov in struktura oddelkov), 
vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Povprečna uvrstitev 
staršev otrok v plačilne razrede ostaja zelo podobna uvrstitvi iz leta 2019, to je okoli 35% ustrezne 
ekonomske cene. 

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem 533.174 € 

Sredstva za regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem so bila namenjena za 
sofinanciranje plačila programov vrtcev.  
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V mesecu septembru 2020 je, od skupno 197 otrok:  

- 108 otrok obiskovalo javne vrtce v občinah izven Kopra za katere je po veljavni zakonodaji  dolžna 
kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno 
prebivališče. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne 
dejavnosti.  

- 87 otrok je obiskovalo zasebne vrtce. V MOK delujejo tri zasebni vrtci, ki skladno s 34. členom 
Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. 
MOK sofinancira programe tudi drugih zasebnih vrtcev, ki delujejo izven občine, v katerih so 
vključeni občani MOK. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v 
zasebni vrtec, skladno z Zakonom o vrtcih, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju 
občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. 
Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.  

- 2 otroka sta obiskovala progam varuha otrok. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne 
občine Koper delujejo še dve varuhinje predšolskih otrok. Mestna občina Koper sofinancira varuhe 
predšolskih otrok, in sicer tako, da zagotavlja sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za 
varstvo otroka v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. 
Upravičenje do sofinanciranja traja ves čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Tudi 
varuhom, ki delujejo izven MOK pripadajo sredstva za občane MOK.  

Za čas zaprtja vrtcev, zaradi sprejetih ukrepov ob razglašeni epidemiji, od 13.3.2020 do 18.5.2020 je 
MOK krila razliko med ceno programa in plačili staršev za vključene otroke iz prve alineje zgornjega 
odstavka. Sredstva za zasebne vrtce pa so se, za omenjeno obdobje, zagotavljala iz državnega 
proračuna.  

Za čas drugega zaprtja vrtcev zaradi sprejetih ukrepov od 23.10.2020 dalje je MOK krila razliko med 
ceno programa in plačili staršev za vključene otroke iz zgornjega odstavka in tudi sredstva za zasebne 
vrtce, za omenjeno obdobje, ki se tokrat niso zagotavljala iz državnega proračuna.  

Število otrok za katere MOK namenja sredstva za regres oskrbnin drugim občinam in drugim 
izvajalcem, se lahko spreminja iz meseca v mesec. 

Dokončna realizacija postavke je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi plačil za zasebne vrtce, ki 
so se v prvi polovici leta 2020 za čas zaprtja vrtcev krila iz državnega proračuna ter zaradi zneska 
odštetih živil zaradi odsotnosti otrok ter zaradi nevključitve otrok v programe kot posledica 
epidemije. 

2081 Subvencioniranje varstva otrok 7.200 € 

Na podlagi sprejetega Odloka o subvencioniranju varstva otrok je Mestna občina Koper  staršem, 
katerih otroci niso dobili mesta v vrtcu oziroma niso bili vključeni v programe predšolske vzgoje, 
namenila mesečno subvencijo v višini 100,00 €. V letu 2020 je 10 otrok prejelo mesečno subvencijo 
do zaključka šolskega leta 31.8.2020. 

2083 Dodatni programi vrtcev 6.340 € 

Sredstva za plačilo storitev dodatne strokovne pomoči MOK zagotavlja vrtcem. 

V letu 2020 je bila postavka le delno realizirana, zaradi razglašene epidemije in zaradi spremenjene 
metodologije obračunavanja storitev. 

2085 Nabava opreme in igrala 20.000 € 

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in igral v vrtcih. Sredstva se 
zagotavljajo javnim zavodom med tekočim letom s proučitvijo nujnosti nabave opreme na podlagi 
potrjenega programa opreme, ki opredeljuje vse vire sredstev za nabavo navedene opreme. V letu 
2020 je bil potrjen program nabave opreme vrtca Semedela, za nabavo opreme v enoti Slavnik, ki 
smo jo predhodno investicijsko temeljito obnovili. Sredstva so bila realizirana do konca leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev 20.000 € 

 

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož 22.394 € 

Za izvajanje programa logopedske dejavnosti, občina na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju 
dejavnosti Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož v letu 2020 nakazuje sredstva za izvajanje 
programa logopedske dejavnosti v posameznih vrtcih, na podlagi zahtevkov. 

 

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 495.293 € 

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvaja posege na vseh objektih, kjer se 
izvaja program predšolske vzgoje. Izvedena je bila tudi adaptacija notranjosti objekta Vrtca Semedela 
enota Slavnik, ki je bil v letu 2019 energetsko saniran. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 52.453 € 

Dela v vrtcih so se izvajala predvsem v poletnih mesecih, ko je v vrtcih manj otrok. V sklopu 
investicijskega vzdrževanja v vrtcih je bilo izvedeno sledeče: Vrtec Dekani – vpis stavbe v kataster 
stavb, Vrtec Koper enota Bertoki – sanacija rezervoarja za kurilno olje, Vrtec Rižana – menjava vrat 
in zaščitne obloge radiatorjev v igralnicah, Vrtec Koper enota Vanganel – sanacija tlaka v zahodni 
igralnici, Vrtec Semedela enota Slavnik – dograditev balkonske ograje ter zamenjava front obstoječih 
lesenih vgradnih omar, Vrtec Škofije – sanacija električne razsvetljave v starem delu vrtca in 
popravilo ograje na igrišču, Vrtec Delfino Blu enota Koper - intervencijska sanacija puščanja strehe, 
Vrtec Semedela enota Prisoje - dobava komarnikov v kuhinji ter Vrtec Koper enota Čebelica- 
intervencijsko popravilo puščanja strehe. 

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv. 442.840 € 

Dela za energetsko sanacijo in obnovo Vrtca Semedela enota Slavnik - 2. faza so se zaključila konec 
avgusta 2020. Izvedena so bila naslednja dela: zamenjava radiatorjev in vgradnja termostatskih 
ventilov, izvedba LED razsvetljave, izvedba tople vode s sprejemniki sončne energije, energetsko 
učinkovita sanacija električnih instalacij, prezračevanje sanitarij, obnova objekta v notranjosti, delno 
zunanja ureditev. 

Projekt je sofinanciran s povratnimi sredstvi  v skladu z določili 21. in 23. člena  zakona o financiranju 
občin in sicer v višini  372.492 €. 

3091 PP Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja 6.750 € 

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike 
Slovenije in sprejetih ukrepov kot je prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja se je projekt participativnega proračuna izvedel v šolskem letu 2020/2021, sredstva 
so bila realizirana do konca leta.  

Projekt se je izvedel skladno z izglasovanim projektnim predlogom v okviru participativnega 
proračuna. 

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 55.521 € 

Mestna občina Koper že nekaj let v sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini 
Koper upošteva dve olajšavi za starše in sicer: za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost 
otroka v koledarskem letu ter za daljšo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Starši v teh 
primerih plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. 

Ker večina staršev koristi popust za enomesečno odsotnost otroka v poletnih mesecih (julij, avgust) 
to je v drugi polovici leta so bila sredstev porabljena v drugi polovici leta.    
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Mestna občina Koper je s 1.1.2020 uvedla dodatno ugodnost pri plačilu vrtca za starše, ki prvi 
stanovanjski problem rešujejo z nakupom nepremičnine na območju občine in za katero odplačujejo 
stanovanjski kredit. Starši, ki izpolnjujejo pogoje, plačajo vrtec 10 evrov na mesec manj.  

Upoštevanje posojila pri znižanju cene vrtca velja od 1. januarja 2020, so starši, ki so vlogo oddali do 
vključno 29. februarja, do nižje cene upravičeni tudi za mesec januar in februar. Vsi tisti, ki so vlogo 
za znižanje oddali po tem datumu, so do dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca deležni od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge. V prvem polletju nismo beležili velikega števila vlog za 
uveljavitev te ugodnosti. Zaradi zaprtja vrtcev in oprostitve plačil staršev, tudi ugodnosti ni bilo 
mogoče upoštevati, zaradi tega so bila namenjena sredstva neporabljena. 

 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 8.241 € 

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici 8.241 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v 
Splošni bolnišnici Izola. Program se financira v skladu s podpisano pogodbo med Vrtcem Mavrica 
Izola, Splošno bolnišnico Izola, Občino Ankaran, Občino Izola, Občino Piran ter Mestno občino Koper 
za leto 2020. Mestna občina Koper zagotavlja 58,50 % delež stroškov programa. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.204.041 € 

19039001 Osnovno šolstvo 3.055.987 € 

2049 Dejavnost osnovnih šol 1.396.492 € 

Programi osnovnega šolstva so se izvajali skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2019/2020. 
Z zagotovljenimi sredstvi so bile pokrite vse tekoče obveznosti. Glede na specifiko dejavnosti je 
realizacija sredstev po posameznih postavkah skladna z dinamiko izvedbe programov in obveznostjo 
plačil posameznih stroškov.  Zaradi razglašene epidemije in s tem zmanjšan obseg delovanja 
osnovnih šol, sredstva niso bila do konca leta v celoti realizirana. 

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan 14.891 € 

Redno in skladno s programom dela MOK sofinancira oddelke osnovne šole s prilagojenim 
programom v Centru Elvire Vatovec Strunjan. 

2052 Svetovalna dejavnost 132.750 € 

Redno in skladno s programom dela MOK sofinancira svetovalno dejavnost, namenjena 
osnovnošolcem, ki jo izvaja Svetovalni center za otroke in mladostnike v Kopru. 

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej. 24.092 € 

Redno in skladno s programom dela MOK sofinancira logopedsko dejavnost, namenjeno 
osnovnošolcem, ki jo izvaja Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož. 

2062 Nabava opreme in računalnikov 129.930 € 

Šolam smo zagotovili sredstva za sofinanciranje nabave računalniške opreme preko razpisa MIZŠ in 
nabavo druge opreme skladno s prejetimi zahtevki. 

Zaradi razglašene epidemije smo v drugi polovici leta 2020 s prerazporeditvijo povečali sredstva in 
s Sklepom o sofinanciranju nakupa računalniške opreme za pouk na daljavo zagotovili dodatna 
sredstva osnovnim šolam v Mestni občini Koper za sofinanciranje nakupa računalniške opreme za 
ogrožene učence za izvedbo pouka na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 129.930 € 

Šolam smo zagotovili sredstva za sofinanciranje nabave računalniške opreme preko razpisa MIZŠ in 
nabavo druge opreme skladno s prejetimi zahtevki. 

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 207.612 € 

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega 
vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 207.612 € 

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je bilo izvedeno predvsem v času poletnih šolskih počitnic. V 
letu 2020 so bila na posameznih šolah izvedena naslednja dela: OŠ Antona Ukmarja; sanacija 
zamakanja v zaklonišču,  sanacija meteorne kanalizacije,  sanacija električne instalacije ter izvedba 
dodatne učilnice, OŠ Škofije; intervencijsko popravilo puščanja strehe, popravilo in servis klimatov, 
dobava in montaža vrat zaradi požarne varnosti, OŠ Dekani; projekti za obnovo in dozidavo kuhinje, 
sanacija rezervoarja za kurilno olje, sanacija puščanja kanalizacijske cevi, OŠ Hrvatini; sanacija 
puščanja strehe OŠ Marezige; izdelava akustičnega elaborata telovadnice, izdelava projektne 
dokumentacije za povezavo obstoječe kuhinje z novo jedilnico ter načrt opreme za prizidek, izvedba 
nujnih vzdrževalnih del, ureditev prezračevanja omare za kemijo, OŠ Šmarje; izvedba izboljšave 
toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode, OŠ Prade; dodelava toplotne črpalke. 

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol 1.150.220 € 

V letu 2020 so se zagotavljala sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v 
načrtu razvojnih programov občine. Postavka vključuje projekte kot sledi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige 1.008.212 € 

Za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige je bila izdelana projektna dokumentacija 
v letu 2011, pridobljeno gradbeno dovoljenje in v času njegove veljavnosti tudi že izvedena dela na 
konstruktivnih elementih na vhodu šolskega objekta. Za samo dozidavo šolskega objekta je bila 
izdelana PZI projektna dokumentacija ter  investicijski program, ki je bil sprejet na seji Občinskega 
sveta v mesecu aprilu 2019.  

V dozidavi šolskega objekta so zagotovljeni manjkajoči prostori v skupni tlorisni površini 890 m2 in 
sicer knjižnica in multimedija, štiri učilnice, učilnica gospodinjstva, trije kabineti in sanitarije. V 
sklopu investicije se je izvedla tudi širitev jedilnice. Dobavljena je tudi oprema za nove prostore. 

Projekt je zaključen. 

Za projekt so pridobljena sredstva  iz državnega proračuna v skladu z določili 21. in 23. člena  Zakona 
o financiranju občin in sicer v višini 744.983 €. 

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona 1.220 € 

Izdelana je projektna dokumentacija. Konec leta 2020 je bila zaradi spremenjenih projektnih rešitev 
ponovno vložena vloga  za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku je priprava manjkajoče 
investicijske dokumentacije. 

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 2.172 € 

Javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije je bilo izvedeno jeseni 2020. 
Podpisana je pogodba za projektiranje. V letu 2020 so bila porabljena sredstva za izdelavo 
geodetskega posnetka in projektne naloge. 
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OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom 6.438 € 

DIIP je bil potrjen s strani MIZŠ. Podpisana je bila pogodba o refundaciji stroškov. V teku je izbor 
izvajalca projektne dokumentacije s katerim bo predvidoma podpisana pogodba v februarju 2021 z 
zaključkom in predajo celotne dokumentacije do predvidoma oktobra 2021. 

OB050-19-0168 OŠ Škofije 132.179 € 

V letu 2020 je bil izveden natečaj za izbiro najboljše rešitve, na podlagi katerega je bila sklenjena 
pogodba za projektiranje nove šole. Trenutno je v zaključni fazi izdelava DGD dokumentacije. 

19039002 Glasbeno šolstvo 72.859 € 

2051 Glasbena šola Koper 72.859 € 

Programi glasbenega šolstva so se izvajali skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2019/2020. 
Z zagotovljenimi sredstvi smo pokrivali tekoče stroške oziroma obveznosti, ki nam jih nalaga 
področna zakonodaja. 

 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 75.196 € 

2256 Varovanje objektov osnovnih šol 75.196 € 

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, 
se izvaja skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov. 

 

1905 Drugi izobraževalni programi 7.920 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 7.920 € 

2053 Ljudska univerza 7.920 € 

Za programe izobraževanja odraslih pri Ljudski univerzi smo zagotovili sredstva za delovanje 
oddelkov osnovne šole za odrasle skladno s planom dela Ljudske univerze Koper. 

 

1906 Pomoči šolajočim 738.207 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 716.107 € 

2061 Regresiranje prevozov v šolo 715.381 € 

Plačila šolskih prevozov so skladna s terminom izvajanja prevozov in roki zapadlosti plačil. Sredstva 
na postavki niso bila porabljena v celoti, ker se v obdobju razglašene epidemije določen obseg šolskih 
prevozov ni izvajal. 

2063 Sofinanciranje šole v naravi 726 € 

Mestna občina Koper zagotavlja plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem, upravičencem v skladu 
z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Realizacija sredstev v 
letu 2020 je nižja od planirane zaradi nižjega števila odobrenih pomoči za plačilo obvezne šole v 
naravi osnovnošolcem. 
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19069003 Štipendije 22.100 € 

2060 Štipendiranje 22.100 € 

V okviru te postavke smo zagotovili sredstva za nadarjene študente Mestne občine Koper, ki se 
izobražujejo v Sloveniji in v tujini na osnovi Odloka o štipendiranju v Mestni občini Koper.  

Nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi 
sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. V šolskem letu 2019/2020 je štipendijo prejelo 8 
štipendistov, od tega 7 za študij v Sloveniji in 1 za študij v tujini. 

Iz te proračunske postavke so bila sredstva tudi namenjena  za štipendijski sklad Univerze na 
Primorskem za študijsko leto 2019/2020, in sicer v višini 2.060,00 € na podlagi Aneksa št. 3 k 
Pogodbi o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.    

Razpis za šolsko leto 2020/2021 je bil decembra 2020, zaključil se je 31.12.2021. Odpiranje prijav je 
potekalo 21.1.2021 in analiza še ni zaključena. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  4.988.628 €  

2002 Varstvo otrok in družine 64.283 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 64.283 € 

3003 Obdaritev novorojencev 64.283 € 

Enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka prejmejo upravičenci v skladu z Odlokom o 
dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Upravičenec do pomoči je eden od 
staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije 
in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.  

V letu 2020 je bilo 316 otrok upravičenih do enkratne denarne pomoči ob rojstvu. 

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 4.924.345 € 

20049001 Centri za socialno delo 103.892 € 

2105 Ugotovitveni postopki 39.494 € 

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu 
z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja 
upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center 
za socialno delo Južna Primorska.  

Denarna socialna pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, plačilo ene šole 
v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole, plačilo kosil in malic osnovnošolcem 
med šolskim letom ter plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem. Namenjena je tudi za plačilo 
ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. 

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne 
dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih 
opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative 
socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu. 

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper financirala ugotovitvene 
postopke, ki jih je vodil Center za socialno delo Južna Primorska v zvezi z dodelitvijo denarne socialne 
pomoči iz sredstev občinskega proračuna. 



 

 112 

3126 Dnevni center za otroke 64.398 € 

Mestna občina Koper je v prvi polovici leta 2020 zaključila ureditev prostorov na Gregorčičevi 6 v 
Kopru za program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA, ki ga izvaja Center za 
socialno delo Južna Primorska, kot preventivno vzgojno dejavnost za socialno ogrožene otroke in 
mladostnike.  

Prostore se je v celoti obnovilo, in sicer je bilo izvedeno pleskanje vseh prostorov, kjer je bilo 
potrebno se je na novo izvedel laminat. Na novo se je izvedlo sanitarije in pisarne ter prostor za razne 
kuharske in druge delavnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0055 Dnevni center za otroke 64.398 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 1.224.398 € 

2096 Institucionalno varstvo odraslih 686.551 € 

Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se 
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, 
organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.  

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za 
starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po 
predpisih s področja socialnega varstva. 

Mestna občina Koper je v letu 2020 plačevala stroške institucionalnega varstva za 57 odraslih (stanje 
december 2020), ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje 
ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V letu 2019 je Mestna občina Koper 
plačevala stroške institucionalnega varstva za 59 odraslih (stanje december 2019). 

V občini deluje tudi program Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V letu 2020 je bilo v program 
vključenih 9 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (stanje december 2020). Na podlagi 
sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje programa. 

Za kritje stroškov institucionalnega varstva so bila potrebna dodatna sredstva, ki smo jih zagotovili 
z ustreznimi prerazporeditvami. 

2103 Dnevno terapevtski center Barčica 208.676 € 

V občini deluje program Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno 
delo Južna Primorska. Uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni 
center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev 
uporabnikov za samostojno življenje. V dnevni center je bilo v letu 2020 vključenih 29 uporabnikov 
(stanje december 2020). Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper 
sofinancirala izvajanje programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 1.478 € 

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper financirala Centru za socialno 
delo Južna Primorska nakup dveh klimatskih naprav za potrebe izvajanja programa Dnevni delovno 
terapevtski center Barčica. 

2173 Varstveno delovni center Koper 5.400 € 

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program Program za izboljšanje kakovosti življenja 
uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja 
uporabnikov ter za njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje. 
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Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala dopolnilne 
dejavnosti Varstveno delovnega centra Koper. 

2841  Družinski pomočnik 272.135 € 

Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic 
družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko 
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 
potrebuje.  

Število družinskih pomočnikov se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo iz 30 družinskih 
pomočnikov (stanje december 2019) na 24 družinskih pomočnikov (stanje december 2020). 

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je opravljal operativno delo v zvezi z zagotavljanjem 
pravic družinskih pomočnikov Center za socialno delo Južna Primorska, kateremu je Mestna občina 
Koper zagotavljala sredstva za stroške operativnega dela ter za financiranje pravic družinskega 
pomočnika. Ker se je število družinskih pomočnikov v letu 2020 zmanjšalo je bila realizacija nižja od 
planiranih sredstev za leto 2020. 

3008 Druge oblike varstva 51.636 € 

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala naslednje programe: 

Center za socialno delo Južna Primorska izvaja program Dnevni center za otroke in mladostnike 
Koper PetKA, ki je namenjen predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom iz Mestne 
občine Koper, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje, 
z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč 
in podporo pri razreševanju svojih stisk. Program vključuje preventivno-vzgojne dejavnosti za 
otroke in mladostnike ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. V letu 2020 je bilo v 
program vključenih 205 otrok oziroma mladostnikov iz naše občine. 

 

Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper izvaja program Brezplačno pravno svetovanje za 
socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja storitev brezplačne 
pravne pomoči predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, brezposelnim, zaposlenim z zelo 
nizkimi dohodki in drugim socialno ogroženim skupinam prebivalstva. Program obsega celovito 
storitev pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov 
socialno ogroženih prebivalcev. V letu 2020 je bilo v program vključenih 411 naših občanov. 

V prvi polovici leta 2020 je Mestna občina Koper izpeljala evidenčno javno naročilo za izvedbo 
programa Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper v 
letu 2020. Za izvajalca programa je bil izbran Zavod ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in 
izobraževanje. Program Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne 
občine Koper obsega psihosocialno svetovanje in psihosocialno pomoč socialno ogroženim 
posameznikom, občanom Mestne občine Koper, ki se znajdejo v najrazličnejših osebnih stiskah in 
življenjskih okoliščinah, s katerimi se ne zmorejo soočiti. V program, ki je za uporabnike brezplačen, 
se lahko vključijo posamezniki, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, nizkih pokojnin oziroma 
trajno nezaposljivi posamezniki ter posamezniki oziroma družine napotene na program s strani 
Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper. Od julija 2020 do decembra 2020 je bilo v 
program vključenih 41 uporabnikov.  

Iz sredstev za Druge oblike varstva se sofinancira tudi izvajanje programa Dnevni center za osebe s 
težavami v duševnem zdravju Šentmar, ki ga izvaja Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje. 
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20049003 Socialno varstvo starih 1.657.547 € 

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil 156.825 € 

V občini zagotavljamo storitev dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi 
med storitve socialnega servisa ter jo izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik. 
V decembru 2020 je bilo 308 uporabnikov te storitve. V primerjavi z decembrom 2019 se je število 
uporabnikov povečalo za 38 uporabnikov oziroma za 12,3 odstotka.  

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu 
z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč 
je namenjena tudi za plačilo storitve dnevne dostave kosil na dom. 

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki 
nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z 
Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper uveljavljajo oprostitev 
plačila. V decembru 2020 je bilo 105 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila kosila. 

Zaradi povečanja števila uporabnikov so bila za sofinanciranje izvajanja storitve potrebna višja 
sredstva od planiranih za leto 2020. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. 

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra 127.100 € 

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Center dnevnih aktivnosti za 
starejše občane Koper ter regijski program Večgeneracijski center Morje, ki ju Mestna občina Koper 
sofinancira.  

V okviru programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane izvajalec organizira različne 
aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in 
športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega 
vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V Center dnevnih 
aktivnosti za starejše občane je bilo na dan 31.12.2020 vključenih 1.998 starejših občanov iz Mestne 
občine Koper in 63 iz Občine Ankaran, skupno 2.061 starejših oseb. 

V okviru programa Večgeneracijski center Morje izvajalec organizira različne dejavnosti za družine, 
otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti 
njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti. V 
dejavnosti Večgeneracijskega centra Morje je bilo v letu 2020 vključenih 1393 oseb. 

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb 598.940 € 

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov 
institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v 
celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva. 

Mestna občina Koper je v letu 2020 plačevala stroške institucionalnega varstva za 80 starejših oseb 
(stanje december 2020), ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih, kot so domovi 
upokojencev in centri za starejše občane. V letu 2019 je Mestna občina Koper plačevala stroške 
institucionalnega varstva za 88 odraslih (stanje december 2019). 

Za kritje stroškov institucionalnega varstva so bila potrebna dodatna sredstva, ki smo jih zagotovili 
z ustreznimi prerazporeditvami. 

2102 Javna služba - pomoč na domu 536.694 € 

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč družini na domu, ki so jo občine dolžne 
zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem 
okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, 
starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za 
pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki je od 1.1.2020 dalje zagotavljal storitev 
socialne oskrbe na domu s 26 socialnimi oskrbovalkami, od 1.3.2020 dalje pa z 28 socialnimi 
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oskrbovalkami. Storitev socialne oskrbe je v letu 2020 nudil 168 uporabnikom (stanje december 
2020), od teh 160 uporabnikom iz Mestne občine Koper in 8 uporabnikom iz Občine Ankaran.  

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper zagotavljala izvajalcu sredstva za 
sofinanciranje izvajanja javne službe, ki vključujejo sredstva za subvencijo občine k ceni storitve ter 
sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s 
področja socialnega varstva.  

Realizacija sredstev za sofinanciranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu je odvisna je 
od števila upravičencev, števila opravljenih efektivnih ur storitve socialne oskrbe na domu ter od 
števila upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve po predpisih s področja 
socialnega varstva.  

Realizacija sredstev v letu 2020 je bila nižja od planirane zaradi razglašene epidemije nalezljive 
bolezni Covid - 19 in posledično manjšega obsega izvedenih storitev. 

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ 40.000 € 

Program regijski Center za pomoč na domu Mali princ, ki zagotavlja storitev varovanja starejših in 
invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči ter storitve socialnega 
servisa v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica, deluje od oktobra 2018 v okviru 
Gerontološkega centra Koper.  

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper zagotovila izvajalcu programa, 
Obalnemu domu upokojencev Koper sredstva za nakup dodatnega vozila za potrebe izvajanja 
programa Vitica ter za nakup dodatnih naprav za priklic pomoči in druge opreme za potrebe izvajanja 
varovanja na daljavo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu  Mali princ 40.000 € 

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ 190.463 € 

Program regijski Center za pomoč na domu Mali princ, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, 
deluje od oktobra 2018 dalje v okviru Gerontološkega centra Koper. Predstavlja eno od oblik pomoči 
na domu in je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki 
povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših 
in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur 
dnevno, vse dni v letu.  

Center je v letu 2020 varoval na daljavo več oseb kot v letu 2019, in sicer 233 starejših oseb (v letu 
2019 229 oseb), od teh 178 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do 
prekinitve izvajanja storitve je bil razlog odhod v institucionalno varstvo ali smrt upravičenca. Na 
dan 31.12.2020 je center varoval na daljavo 192 starejših oseb, in sicer 140 iz Mestne občine Koper, 
11 iz Občine Piran, 22 iz Občine Izola, 10 iz Občine Ankaran, 3 iz Občine Hrpelje-Kozina, 3 iz Občine 
Ajdovščina, 1 iz Občine Sežana, 1 iz Občine Nova Gorica in 1 iz Občine Gornja Radgona. 

Center izvaja tudi dodatni program Spremljanja in družabništva Vitica, ki uporabnikom nudi različne 
storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v 
stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. V letu 2020 je program Vitica,  zaradi 
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid- 19,  opravljal še dodatne storitve nakupa in 
prinašanja živil ali zdravil uporabnikom s šibko socialno mrežo. V program Vitica je bilo letu 2020 
vključenih več uporabnikov kot v letu 2019, in sicer 185 uporabnikov (v letu 2019 132 uporabnikov), 
od teh 168 iz Mestne občine Koper ( v letu 2019 119 uporabnikov), 7 iz Občine Izola, 7 iz Občine 
Piran in 3 iz Občine Ankaran. V decembru 2020 je storitve koristilo 47 uporabnikov, ki so storitve 
koristili v različnem obsegu ur, opravljenih je bilo 132 storitev. V letu 2020 je bilo opravljenih še 490 
dodatnih storitev za občane, ki so potrebovali dostavo živil ali zdravil na dom.  

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper zagotavljala Obalnemu domu 
upokojencev Koper sredstva za sofinanciranje izvajanja programov, Centra za pomoč  na domu Mali 
princ in Spremljanja in družabništva Vitica, kakor tudi za plačila storitev varovanja na daljavo in 
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programa Vitica tistim uporabnikom, ki so v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v Mestni občini Koper delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. 

Na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom Zlata mreža (projekt Prostofer) je Mestna občina Koper v 
letu 2020 zagotavljala sredstva za dodatne brezplačne prevoze prevozov starejših, socialno 
ogroženih oseb ter sredstva za operativni najem dveh vozil ter stroške goriva za namen dodatnih 
brezplačnih prevozov starejših, socialno ogroženih oseb. Vožnje v okviru Prostoferja je v letu 2020 
opravljalo 14 prostovoljcev, prevoz pa je potrebovalo 91 starostnikov.  Opravljenih je bilo 173 voženj. 
V času razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid – 19 so se opravljali le najnujnejših dodatnih 
brezplačni prevozi starejših, socialno ogroženih oseb – za namene zdravstvenih storitev. 
Koordinacijo vseh prevozov izvaja Gerontološki center Koper. 

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri 7.525 € 

Mestna občina Koper išče dodatne prostorske možnosti za umestitev programov za starejše, in sicer 
začasnih namestitev oziroma dnevni center za starejše, ki bi omogočile prijavo projekta prenove 
prostorov na Javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za 
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih 
namestitev za starejše. Nosilec projekta je Obalni dom upokojencev Koper. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski center 7.525 € 

3114 Bivalna enota za osebe z demenco 0 € 

Zaradi naraščanja števila oseb obolelih z demenco in potreb po institucionalnem varstvu teh oseb, 
želi Mestna občina Koper zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete z ureditvijo prostorov bivše 
karavle na Plavjah, in sicer za potrebe nove Bivalne enote za osebe z demenco.  

Mrežo institucionalnega varstva zagotavlja država, zato sta bila že pripravljena dokumenta idejna 
zasnova projekta in dokument identifikacije investicijskega projekta predstavljena pristojnemu 
ministrstvu, zaradi usklajevanja nadaljnjih aktivnosti. V letu 2020 na pristojnem ministrstvu niso 
potekale aktivnosti, zato ni bilo potrebe po nadgradnji projektne dokumentacije za dodatne 
namestitvene kapacitete za osebe z demenco v Mestni občini Koper. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco 0 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.733.226 € 

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 169.142 € 

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu 
z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč 
je namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, med temi tudi dnevne dostave kosil starejšim 
in invalidnim osebam na dom. 

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom 
storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila. V decembru 2020 je bilo 
105 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila kosila (decembra 2019 - 93 uporabnikov). 

Zaradi povečanja števila uporabnikov so bila za plačila kosil, tako kot za razvoz, potrebna višja 
sredstva od planiranih za leto 2020. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. 

2099 Druge pomoči – enkratne podpore 209.793 € 

V proračunu zagotavljamo sredstva za občinske denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo 
občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. 
Občinske denarne socialne pomoči, s katerimi želi občina omiliti socialno stisko socialno ogroženih 
družin in posameznikov, so namenjene občanom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki 
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trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev 
socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v 
takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. 

2101 Delna oskrba otrok 27.818 € 

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči 
v okviru katerega zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej 
otrokom do 10. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov. 

RKS-Območno združenje Koper se je v letu 2020 zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid 
- 19  aktivno vključilo v reševanje stisk socialno ogroženih občanov. V sodelovanju z Mestno občino 
Koper, Centrom za socialno delo Južna Primorska in Obalnim domom upokojencev Koper je s 
pomočjo prostovoljcev pripravilo pakete pomoči s prehrambnim in osnovnimi higienskimi izdelki za 
otroke do 15. leta starosti. Skupno je bilo za otroke in mladostnike pripravljenih 255 paketov pomoči.  
Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo sredstev. 

2104 Plačilo pogrebnin 8.912 € 

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebnina izplačuje v obliki 
izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen 
do pogrebnine, plača pogrebne stroške občina. 

Občina krije pogrebne stroške za umrle osebe, ki so imele stalno prebivališče v Mestni občini Koper, 
če ni svojcev ali pa ti zaradi slabih materialnih razmer ne morejo poravnati pogrebnine. Upravičenost 
do plačila pogrebnih stroškov ugotavlja Center za socialno delo Južna Primorska. 

Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih za leto 2020. Manjkajoča sredstva 
so bila zagotovljena z ustreznimi prerazporeditvami. 

2107 Pomoč brezdomcem 41.769 € 

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2020 je Mestna občina Koper iz te proračunske postavke 
sofinancirala RKS - Območnemu združenju Koper izvajanje programa Zavetišče za brezdomne osebe 
z individualno obravnavo ter Škofijski Karitas Koper program Pomoč brezdomcem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce 10.000 € 

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS-Območnemu 
združenju Koper, izvajalcu programa Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, 
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme za ureditev prostorov za izvajanje 
programov za brezdomce, na naslovu Gramšijev trg 3 v Kopru. 

OB050-19-0184 Nakup mobilne enote za brezdomce 1.769 € 

V letu 2020 je bila zagotovljena bivalna enota za začasno reševanje stanovanjskih težav socialno 
ogroženih oseb v Mestni občini Koper. Sredstva za plačilo obveznosti za bivalno enoto bodo 
realizirana v letu 2021. 

2470 Subvencije stanarin 1.256.095 € 

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za subvencijo najemnine občanom Mestne občane 
Koper, ki jo lahko uveljavljajo najemniki v neprofitnem stanovanju, bivalni enoti (namenjeni 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), namenskem najemnem 
stanovanju (stanovanju za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,…), tržnem 
stanovanju in hišniškem stanovanju. 

V letu 2020 je Mestna občina Koper mesečno izplačevala obveznosti subvencije najemnin 
najemnikom v tržnih stanovanjih in neprofitnih stanovanjih. V prvi polovici leta 2020 je bila 
poravnana obveznost za subvencije neprofitnih najemnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne 



 

 118 

občine Koper za leto 2018 in drugi ter tretji del obveznosti za leto 2019, skladno s sklenjenima 
dogovoroma o zamiku plačil.  

V letu 2020 se je število upravičencev do subvencije najemnine povečalo za 2,61 % v primerjavi s 
številom upravičencev v letu 2019. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo 
sredstev. 

2957 Regresiranje prehrane učencem 19.697 € 

Mestna občina Koper zagotavlja plačilo kosil in malic med šolskim letom osnovnošolcem, ki so 
upravičeni do občinske denarne socialne pomoči v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih 
socialnih pomoči v Mestni občini Koper.  

Realizirana sredstva so nižja od planiranih zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni Covid-19. 

 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 38.844 € 

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi 38.844 € 

V januarju 2020 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni 
občini Koper za leto 2020, med temi tudi programov dela z zasvojenimi, ki so namenjeni 
informiranju, podpori, zmanjševanju škode, terenskemu delu, svetovanju, urejanju, in rehabilitaciji 
uporabnikov in preventivnih programov na tem področju. Postopki izvedbe razpisa so se v letošnjem 
letu nekoliko podaljšali zaradi razglašene epidemije - Covid 19. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. Meseca maja je komisija izdelala predlog razdelitve 
sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani začetka junija 
2020. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju prijavljenih programov.  

V letu 2020 je Mestna občina Koper zagotovila tudi sredstva za najem nadomestnih prostorov za 
izvajanje programa »Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci« Društvu za pomoč 
odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustreznimi 
prerazporeditvami. 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 166.438 € 

2106 Dejavnost Rdečega križa 123.316 € 

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2020 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS-Območnemu 
združenju Koper izvajanje naslednjih programov: Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih 
pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo in Nastanitvena stanovanjska 
podpora za brezdomne osebe. 

2116 Sofinanciranje programov društev 21.850 € 

V januarju 2020 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni 
občini Koper za leto 2020, med temi tudi programov humanitarnih organizacij in društev, ki 
omogočajo neodvisno življenje in pomoč invalidom, socialno vključevanje oseb s težavami v 
duševnem zdravju ter programe, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno 
ogroženim posameznikom in družinam, svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju 
socialne izključenosti. Postopki izvedbe razpisa so se v letošnjem letu nekoliko podaljšali zaradi 
razglašene epidemije - Covid 19. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu 
marcu. Meseca maja je komisija izdelala predlog razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede 
dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani začetek junija 2020. S prijavitelji, katerim so bila 
odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov. 
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2130 Sofinanciranje preventivnih programov 7.200 € 

V januarju 2020 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni 
občini Koper za leto 2020, med temi tudi preventivnih programov, kot so programi medgeneracijskih 
in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje 
socialne izključenosti starostnikov, preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov 
ter preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah. Postopki izvedbe razpisa so se v 
letošnjem letu nekoliko podaljšali zaradi razglašene epidemije - Covid 19. Komisija, imenovana s 
sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. Meseca maja je komisija izdelala predlog 
razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani 
začetek junija 2020. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov. 

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 9.650 € 

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij socialnega 
varstva. V letu 2020 so bila sredstva dodeljena programom socialnega varstva namenjenim 
odpravljanju stisk občanov ob razglašeni epidemiji nalezljive bolezni Covid-19 (psihosocialno 
svetovanje, pomoč družinam in posameznikom v materialnih in drugih stiskah oziroma pomoč 
starejšim, bolnim in invalidnim osebam) in novoletni obdaritvi uporabnikov Centra za socialno delo 
Južna Primorska in Obalnega doma upokojencev Koper.  

Dodatna sredstva smo zagotovili z ustreznimi prerazporeditvami. 

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje 4.422 € 

Na podlagi sklenjene pogodbe je Mestna občina Koper v letu 2020 sofinancirala skupno z dvanajstimi 
občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna 
Primorska.  

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine pa 
zagotavljamo sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost. 

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  2.785.643 €  

2201 Servisiranje javnega dolga 2.785.643 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
 2.785.643 € 

2965 Plačilo obresti za kredite 291.037 € 

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti v  letu 
2020 je bila realizirana upoštevaje posamezne kreditne pogodbe in veljavne amortizacijske načrte.  

Višina odplačil obresti je v letu 2020 je znašala 291.037 €, kar je nižje od planirane višine zaradi 
negativnih obrestnih mer na kreditnem trgu. 

2982 Plačilo glavnic za kredite 2.494.606 € 

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2019 je znašalo 33.111.359 €.  

Višina odplačil glavnic v letu 2020 je bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom, upoštevaje 
sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijske načrte.  

Skladno z Zakonom o financiranju občin je občina v letu 2020 najela nov brezobrestni kredit v višini 
372.492 €.  

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2020 znaša 30.989.244 € 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  200.434 €  

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 200.000 € 

23029001 Rezerva občine 200.000 € 

2471 Rezerva občine 200.000 € 

V rezervni sklad za naravne nesreče smo v letu 2020 odvedli 200.000 € v okviru sprejetega 
proračuna. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z 
zakonom in občinskim odlokom o proračunu.  

Poraba sredstev rezervnega sklada je bila  v letu 2020 realizirana za odpravo posledic epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) na podlagi odločitev pristojnih organov. 

Črpanje rezervnega sklada se je izvajalo na osnovi sklepa župana številka: 410-130/2019 z dne 
16.3.2020 do višine 50.000 € in Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper 
(Ur. l. RS 35/20) do višine 237.866 €. 

Sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper so se uporabila za financiranje izdatkov v zvezi 
z epidemijo nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena z Odredbo  o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 75/19). Sredstva so se uporabila za financiranje  nujnih izdatkov zaradi zagotavljanja 
preventivnih ukrepov in za odpravo posledic pandemije na območju Mestne občine Koper. Za ta 
namen je poraba sredstev rezerve realizirana v višini 113.417,72 € in sicer za naslednje namene: 

- interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev v višini 71.129,15 €, 
- dezinfekcijo in dekontaminacijo oseb, opreme, objektov in površin v višini 10.182,15 €, 
- posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin prebivalcev v višini 31.869,20 €, 
- sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva v višini 
237,20 €. 

Konec leta 2020 je bilo odobren novo črpanje rezervnega sklada do višine 50.000 €, na osnovi sklepa 
župana številka: 843-15/2020 z dne 9.12.2020, zaradi odprave posledic dolgotrajnejših in močnejših 
nalivov dne 8.12. in 9.12.2020 na območju Mestne občine Koper. 

Poročilo o stanju sredstev je podano v točki 1.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve. 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 434 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 434 € 

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) 434 € 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 so bila predvidena v višini 200.000 €. Poraba 
je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih na podlagi Odloka o proračunu in 
Statuta MOK.  

Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Kopru Pg 758/2011 so zaradi uskladitve stanja terjatve 
Mestne občine Koper nastali odhodki. Evidentiranje odhodkov iz naslova vplačanega davka na 
dodano vrednost v višini 434,09 € se je izvedlo v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije. 
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1 . 2 . 2 .  N E P O S R E D N I  P R O R A Č U N S K I  U P O R A B N I K I  –  » K R A J E V N E  S K U P N O S T I «  

 

V posebnem delu proračuna je razvidna tudi realizacija finančni načrtov vseh  22 krajevnih skupnosti. 
Realizacija finančnih načrtov sledi strukturi v sprejetih dokumentih. 

 

Pri vsakem proračunskem uporabniku  iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in 
investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v 
proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka  pa je razvrščena v posamezna 
proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo, ki velja za občinske proračune. 
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K S  V A N G A N E L  

4 1 1  K S  V a n g a n e l  8 9 . 0 1 3  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

Planirana sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in obnove objektov v letu 2020, nismo 
realizirali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  26.086 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 26.086 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 26.086 € 

115030 Sredstva za dejavnost v KS 16.603 € 

Večino sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške in delovanje KS, elektrika, voda, odvoz smeti, 
čiščenje doma, poštnina, telefon, stroški reprezentance, sejnine, zavarovanje doma, Realizirali smo 
sredstva v višini 47,39% od planiranih. 

115040 Nakup opreme 2.808 € 

Sredstva s postavke so bila porabljena za  nakup klima v sejni sobi, nabava pisarniških omar, tabel s 
koši za igrišče na Čenturju, nabava tiskalnika. Realiziranih je bilo 16,05% sredstev od planiranih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000211 Nakup opreme 2.808 € 

115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 6.675 € 

Sredstva iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS smo namenili za sanacijo 
garsonjere v domu KS, s položitvijo keramike in ureditvijo sanitarijev. Realiziranih je bilo 66,75% 
sredstev od planiranih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 6.675 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  61.157 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 61.157 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.468 € 

115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 5.468 € 

Sredstva iz postavke upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti  so bila porabljena za tekoče 
vzdrževanje poljskih in kolesarskih poti, v KS Vanganel, in sicer v višini 54,68% od planiranih. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 55.689 € 

115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 55.689 € 

Sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo realizirali v višini 81,90%  za 
investicijsko vzdrževanje ceste Karlonga, ceste Potok in ceste pri topolu v Vanganelu. Del sredstev 
smo porabili za popis del in pripravo dokumentacije-projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 55.689 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

 1.771 €  

1603 Komunalna dejavnost 1.771 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.771 € 

115081 Urejanje okolja 1.771 € 

Sredstev iz postavke urejanja okolja v letu 2020 smo realizirani v višini 50,60%, porabili smo jih za 
vzdrževanje okolice, košnjo, čiščenje v centru Vanganela in kolesarske poti, ter tekoče vzdrževanje 
okolice doma. 
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K S  G R A D I N  

4 1 2  K S  G r a d i n  5 8 . 7 4 7  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  1.332 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 1.332 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.332 € 

125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.332 € 

Planirane stroške iz naslova prireditve v KS smo realizirali v višini 70,09%.Sredstva so bila 
porabljena za sofinanciranje KD Kantadori ob praznovanju 20-letnice in stroške reprezentance. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

Planiranih sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja v objekte KS, nismo realizirali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 0 € 

Planiranih sredstev na postavki Urejanje in tekoč vzdrževanje objektov  v letu 2020 nismo realizirali. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  6.581 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.581 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.581 € 

125030 Sredstva za dejavnost v KS 5.494 € 

Planirana sredstva iz postavke za delovanje KS so bila realizirana v višini 55,55%. Na tej postavki so 
zajeti materialni stroški za redno delovanje KS, in sicer: pisarniški material, PTT storitve, telefon, 
električna energija za domove, vode-kanalščina, izdatki za reprezentanco, čistila, zavarovanja doma,  
odvoz smeti, drobni inventar. 

125040 Nakup opreme 1.087 € 

Sredstva iz  postavke nakupa oprema sredstva smo v letu 2020 realizirali  višini 90,61% od planiranih 
sredstev. Nabavili smo tiskalnik, pivske garniture, oglasno desko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000212 Nakup opreme 1.087 € 

125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Planirana  sredstva iz naslova Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov v letu 2020 nismo 
realizirali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  10.353 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.353 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.628 € 

125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 5.628 € 

Na postavki urejanje in tekoč vzdrževanje javnih poti v KS smo planirana sredstva porabili za  
sanacijo cest v KS Gradin in sicer Gradin - Mandrija, opravljeno je bilo mulčenje, sanacija obcestnih 
jarkov ter sanacija poti protipožarne poseke. Sredstva so bila realizirana v višini 99,44% od 
planiranih. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.725 € 

125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.725 € 

Planiranih sredstev iz postavke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest v letu 2020 smo realizirali 
v višini 90,87%. Sredstva smo namenili z sanacijo cestnih bankin - Gradin-Brezovica, sanacija ceste, 
jarkov, odvodnjavanje   z vgrajevanjem jaškov in propustov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.725 € 

13029004 Cestna razsvetljava 0 € 

125061 vzdrževanje javne razsvetljave 0 € 

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2020 nismo realizirali. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  0 €  

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 € 

125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 0 € 

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2020 nismo realizirali. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 40.481 €  

1603 Komunalna dejavnost 40.481 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 26.460 € 

125070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.597 € 

Planirana sredstva na postavki vzdrževalna dela na pokopališču smo v letu 2020 realizirali v višini 
86,67%. Sredstva smo porabili za vzdrževanje pokopališč- košnja in urejanje, porabo vode in 
elektrike, ter ureditev dostopa na pokopališče Gradin z navozom in planiranjem materiala.. 
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125071 Investicije v pokopališča KS 22.863 € 

Planiranih sredstev na postavki investicije v pokopališča KS  smo realizirali v višini 99,58% od 
planiranih sredstev. 

Sredstva smo namenili za sanacijo dostopne poti, notranjost kapelice in premaknitev križa na 
pokopališču v Hrvojih ter sanacija tal, vode, odvodnjavanja, izgradnja dostopne poti na pokopališče, 
premaknitev električne napeljave  na pokopališču v Gradinu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS 22.863 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 11.404 € 

125075 Urejanje igrišč 11.404 € 

Sredstev iz postavke urejanje igrišč smo realizirali v višini 99,17% od planiranih. Sredstva smo 
namenili za gradbena dela- ureditev otroškega igrišča v Brezovici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000712 Urejanje igrišč 11.404 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.617 € 

125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 1.927 € 

Sredstev na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme v letu 2020 
smo realizirali v višini 96,36%. Sredstva smo namenili za sanacijo kanalizacije v Brezovici in 
projektne načrte. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 1.927 € 

125081 Urejanje okolja 690 € 

Na postavki urejanja okolja smo v letu realizirali sredstva v višini 92% od planiranih. Sredstva smo 
porabili za tekoče vzdrževanje okolice okrog doma krajanov v Brezovici in okolici. 
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K S  Š M A R J E  P R I  K O P R U  

4 1 3  K S  Š m a r j e  5 8 . 2 2 3  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  15.190 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 15.190 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.723 € 

135010 Izdaja glasila 5.723 € 

Izdaja lokalnega glasila Murva, kot tudi realizacija predvidenih postavk za glasilo v proračunu KS 
Šmarje za 1. polletje je potekala skladno z načrtovanim načrtom. V 2. polletju se je nadaljevala 
uspešna izdaja glasila, kjer so bile izdane skupno 4 številke letnika 2020. Izvedeni so bili ukrepi za 
znižanje stroškov produkcije glasila. Zamenjava urednika glasila je bila uspešna, glasilo je bilo 
nadgrajeno z bogato vsebino in načinom podajanja informacij, zato je odziv krajanov zelo pozitiven. 
Hkrati pa načrtujemo tudi širitev prodaje glasila na sosednje krajevne skupnosti.  Izdaja glasila je 
strateškega pomena za KS Šmarje, zato želimo izdajo ohraniti tudi v prihodnje. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.178 € 

135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.178 € 

V 1. polletju je bilo na tej postavki zaradi izrednih razmer realiziranih manj sredstev in načrtovanih, 
predvsem na račun nezmožnosti oziroma prepovedi izvajanja javnih in množičnih prireditev. Iz 
navedenega razloga v obdobju ni bila izvedena prireditev ob prazniku KS Šmarje, ki predstavlja 
osrednjo prireditev. Pač pa je bil izveden samo kratek protokol s predstavniki Zveze borcev. V 2. 
polletju ni bilo izvedenih večjih protokolarnih dogodkov, zato je bila poraba sredstev na tej postavki 
nižja, kot načrtovano v planu. Izvedene so bile manjše komemoracije ob 1. novembru in sicer v šestih  
vaseh KS Šmarje. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.288 € 

135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 7.288 € 

V okviru postavke so bila izvedena dela za vzpostavitev novega vodovodnega števca za objekt v lasti 
Krajevne skupnosti Šmarje na Pomjanu. Objekt je predmet splošne prenove, saj je v slabem stanju. V 
prihodnje načrtujemo ureditev potrebnih dovoljenj za celovito sanacijo objekta, v katerem je 
predvideno izvajanje dejavnosti za potrebe krajanov, kot tudi za gostinsko dejavnost. Izvedeni so bili 
tudi sestanki s projektantko za izdelavo idejne zasnove prenove objekta. V Domu Krajanov Šmarje je 
bila knjižena naložba v sanacijo poslovnega prostora – Mesnica Srečko. Poslovni prostor je bil 
preurejen v smislu ureditve tlakov, stropa, keramike in drugih nujnih del za ohranitev nadaljnjega 
obratovanja živilske ponudbe v Šmarjah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 7.288 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  27.363 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 27.363 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 27.363 € 

135030 Sredstva za dejavnost v KS 24.280 € 

Postavka zajema stroške nemotenega obratovanja pisarne KS Šmarje, stroške pisarniškega, 
splošnega in posebnega materiala in storitev. Sem sodijo tudi stroški energije, vode, komunalne 
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storitve, komunikacijske storitve. Vsa tekoča vzdrževanja, najemnine in zakupnine ter druge 
operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija v letu 2020 je 
bila skladno z načrtovanim planom. 

135040 Nakup opreme 3.083 € 

Povečani odhodki so bili v 2. polletju, ker je bila predvidena tudi nabava načrtovane opreme. Iz tega 
naslova smo porabili sredstva za postavitev obveščevalne table za krajane v vasi Puče in Gažon. V 
poslovnem letu je bila naročena izdelava lesenega pohištvenega elementa za mrliško vežico v 
Šmarjah. Na področju varnosti na cestah je bila izvedena nabava in namestitev treh cestnih ogledal v 
vasi Grintovec in Župančiči. Za namen vzdrževanja zelenih površin v vaseh KS Šmarje je bila 
nabavljena strojna oprema in sicer motorna kosilnica, oprtna kosilnica in puhalnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000213 Nakup opreme 3.083 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  8.143 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.143 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.086 € 

135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 4.086 € 

V 1. polletju smo sredstva porabil za nujna tekoča vzdrževanja raznih javnih poti v KS Šmarje. V 2. 
polletju so bila izvedena dela na vzdrževanju javnih poti. Izvedena je bila ureditev ceste in parkirišča 
v vasi Grintovec, sanacije javne poti v Srgaših, strojna dela v vasi Fijeroga, ter druga nabava materiala 
in storitev za vzdrževanje javnih poti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.057 € 

135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.057 € 

V 1. polletju so bila na tej postavki izvedena sanacijska dela občinske ceste nad Kožero, ki je bila 
predmet večkratnega zamakanja zasebnih stanovanjskih hiš v obdobju nalivov. Na podlagi poziva 
Mestne občine Koper je bil sklenjen dogovor o delitvi stroškov sanacije ceste, oziroma kritičnega 
odseka. Izvedena je bila preplastitev ceste, odtočnih kanali, robniki in izris robnih cestnih 
signalizacijskih črt. Izvedba naložbe je bila nujna. S strani krajanov pa so bile podani pozitivni odzivi 
na izvedena dela. Realizacija postavke je presegla načrtovana sredstva v planu, zato v 2. polletju ni 
bilo izvedenih dodatnih del na tej postavki. Nabavljena je bila armaturna mreža za sanacijo poljske 
poti na Stenice v vasi Šmarje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.057 € 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

7.527 €  

1603 Komunalna dejavnost 7.527 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.639 € 

135070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.295 € 

Prikazani stroški prikazujejo stroške za delovanje in vzdrževanje pokopališč v KS Šmarje. Redna 
vzdrževalna dela so se izvedla skladno z načrtovanim planom. Ta postavka vključuje tekoče stroške 
delovanja pokopališč kot so voda, elektrika, odvod komunalnih odpadkov, vzdrževanje zelenih 
površin. Zaradi pridobitve javnega delavca so se stroški v 2. polletju znatno znižali, saj je javni delavec 
prevzel določena dela vzdrževanja javnih površin. 

135071 Investicije v pokopališča KS 4.344 € 

V okviru postavke so bila realizirana dodatna dela pri umestitvi novega žarnega zidu na pokopališču 
v Šmarjah. Mestna občina Koper je iz lastnih proračunskih sredstev financirala osnovno postavitev 
žarnega zidu, medtem ko so bila dodatna dela pri umestitvi zidu na pokopališče zagotovljena in 
proračuna KS Šmarje. Izveden je bil dodatni kamniti zid, zakrita zadnja stran zidu, sanirana ploščad 
pred žarnim zidom ter nosilni stebri mrliške vežice. Dela so bila nujne narave, predvsem tudi v 
povezavi z načrtovano širitvijo pokopališča v prihodnjih letih. Izvedena je bila sanacija infrastrukture 
na pokopališču v Krkavčah in sicer izdelava kamnitega zidu in novega vhoda na pokopališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS 4.344 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 889 € 

135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Na tej postavki v letu 2020 ni realiziranih planiranih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 0 € 

135081 Urejanje okolja 889 € 

Postavka pokriva stroške vzdrževanja javnih površin, predvsem zelenic, parkovnih mest in 
pokopališč. V 1. polletju so bila zaradi izrednih razmer v času COVID odpovedana vsa dela pri 
vzdrževanju javnih površin za zunanje izvajalce. V posameznih vaseh so krajani samo izvajali 
najnujnejša dela vzdrževanja in košnje, ter s tem zagotavljali minimalne standarde izgleda javnih 
površin. V 1. polletju je bilo tako porabljenih znatno manj sredstev, kot predvideno v planu. 
Pričakujemo, da bo tudi v 2. polletju črpanje nižje od načrtovane postavke, saj bodo krajani po vaseh 
ohranili dobro prakso vzdrževanja javnih površin v okviru lastnih resursov. Prav tako so bili stroški 
na tej postavki v 2. polletju nižji, zaradi pridobitve javnega delavca v KS Šmarje, ki je primarno skrbel 
za navedena dela po tej postavki. Naročena so bila le najnujnejša dela skladno s potrebami na terenu. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  0 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 € 

135091 obnova kulturnih spomenikov 0 € 

Na tej postavki v letu 2020 ni realiziranih planiranih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov 0 € 
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K S  B O R Š T  

4 1 4  K S  B o r š t  2 0 . 1 3 0  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  2.263 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 2.263 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

145010 Izdaja glasila 0 € 

V letu 2020 krajevnega glasila nismo izdali. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 506 € 

145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 506 € 

Sredstva za reprezentanco smo porabili za obeležitev padca komande mesta Koper in praznovanje 
krajevnega praznika KS Boršt.  Od planiranih sredstev smo porabili 28,11 % sredstev, ker drugih 
praznikov nismo praznovali zaradi ukrepov COVID19. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.757 € 

145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1.757 € 

Investicijo v objekt hram Labor smo izvedli konec leta 2019, vendar je bil račun plačan v letu 2020. 
Od planiranih sredstev smo porabili 29,28% predvidenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1.757 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  8.898 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.898 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.898 € 

145030 Sredstva za dejavnost v KS 8.010 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, 
vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena 
potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne 
odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se giblje po predvidenem 
planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja  in ne odstopa od planiranega.  V letu 2020 smo 
porabili 59,82 sredstev za dejavnost KS. 

145040 Nakup opreme 888 € 

V letu 2020 smo kupili delovno in zaščitno opremo za javnega delavca za vzdrževanje okolice. Od 
planiranih sredstev smo porabili 44,39% predvidenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000214 Nakup opreme 888 € 

 



 

 132 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  6.549 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 6.549 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.614 € 

145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 3.614 € 

V  letu 2020 smo  za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti porabili 99, 98 % planiranih 
sredstev.  Sredstva smo porabili za  vzdrževanje in čiščenje kanalov na cesti konfin - Hrpelci ter 
tamponiranje ostalih poti na območju KS Boršt. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.934 € 

145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 2.934 € 

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili  97,81 % sredstev od planiranih in sicer 
izvedli smo projekt,  vzdrževanje in izboljšava poti v spodnjem Borštu v dolžin 100m z popravilom 
obcestnega zidu in odvodnjavanjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 2.934 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 2.420 €  

1603 Komunalna dejavnost 2.420 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.420 € 

145070 Vzdrževalna dela na pokopališču 820 € 

Prikazani stroški prikazujejo stroške za obratovanja pokopališč. Od predvidenih sredstev smo v letu 
2020 porabili 32,56% predvidenih sredstev. 

145071 Investicije v pokopališča KS 1.600 € 

Investicijo v pokopališča smo izvedli in sicer ureditev parkirišča in okolice pokopališča Boršt-Glem. 
Od predvidenih sredstev smo porabili 80% planiranih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS 1.600 € 
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K R A J E V N A  S K U P N O S T  D E K A N I  

4 1 5  K S  D e k a n i  6 2 . 3 8 6  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  6.895 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 6.895 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.954 € 

155010 Izdaja glasila 1.954 € 

V letu 2020 je bila izdana monografija"Narečje ter ljudsko glasbeno in plesno izročilo v Dekanih". 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.979 € 

155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.979 € 

Sredstva iz naslova izvedbe protokolarnih dogodkov so bila realizirana v višini 20,30 % od 
planiranih.  

V sklopu predstavitve izdane monografije "Narečje ter ljudsko glasbeno in plesno izročilo v Dekanih" 
je KS v dvorani zadružnega doma izvedla prireditev. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.962 € 

155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 2.962 € 

Navedena sredstva v višini 2.962 € so bila porabljena kot podlaga za dokazovanje upravičenosti 
uveljavljanja predkupne pravice MOK, s katerim Krajevna skupnost načrtuje celovitejšo ureditev 
okolice pokopališča. 

Z navedeno idejno zasnovo, nanašajoč na 3 zemljiške parcele, se zaokroža sklop ureditve vaškega 
jedra Dekani, kar sovpada z bodočo razširitvijo pokopališča ter bližnjega objekta Stara garaža. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 2.962 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  33.646 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 33.646 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 33.646 € 

155030 Sredstva za dejavnost v KS 31.344 € 

Iz postavke so se v osnovi črpala sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo 
zavarovanj, nabavo pisarniškega materiala, energentov za ogrevanje, nabavo raznega materiala za 
tekoče vzdrževanje objektov. 

Opravljen je bil nakup prenosnega računalnika, videoprojektorja. 

155040 Nakup opreme 2.303 € 

Sredstva so bila porabljena za nakup oglasne vitrine v zaselku Miši, po predhodnem sprejetem sklepu 
Sveta KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000215 Nakup opreme 2.303 € 

155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Sredstva niso bila uporabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  0 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 € 

155045 Sofinanciranje prog.  društev 0 € 

Planirana sredstva niso bila realizirana zaradi epidemiološke situacije s koronavirusom Covid-19. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  18.575 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 18.575 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.122 € 

155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.122 € 

Sredstva so bila porabljena za dobavo tampona za vzdrževanje javnih poti ter protipožarno preseko. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.454 € 

155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 17.454 € 

Planirana sredstva so bila realizirana 75,88%. Sredstva so bila realizirana z izvedbo zamenjave 
asfaltirane parkirne površine nasproti trgovine v Dekanih, s katerim se je obstoječa asfaltna prevleka 
zamenjava s povoznimi betonskimi tlakovci. Namen zamenjave je bil, da se bližnjim rastočim 
drevesom zagotovi večjo pridobitev padavinske vode z namenom prenehanja sušitve. Del sredstev je 
bil porabljen za nakup materiala (betonskih cevi, materiala...) za ureditev odvodnjavanja padavinskih 
voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 17.454 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.269 
€  

1603 Komunalna dejavnost 3.269 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.044 € 

155070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.044 € 

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot je 
odvoz smeti. Na pokopališču je bila zamenjana vodovodna pipa, opravljeno popravilo odtočnih cevi. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.225 € 

155081 Urejanje okolja 1.225 € 

Planirana sredstva za urejanje okolja so bila v letu 2020 namenjena za izvedbo košnje ob glavni cesti, 
mulčanje in odvoz oljčnika ter izdatnega zalivanja z biostimulatorjem prizadetih dreves. 
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K S  Š K O C J A N  

 

4 1 6  K S  Š k o c j a n  2 0 . 3 2 4  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  3.248 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.248 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.248 € 

165030 Sredstva za dejavnost v KS 3.248 € 

Sredstva za dejavnost v KS zajemajo stroške poslovanja, kot so pisarniški material, odvoz smeti, 
telefon, poštnina, sejnine svetnikov. V letu 2020 smo v ta namen porabili 38% planiranih sredstev. 
Razlog je v tem, da smo napačno planirali vzdrževalne stroške za objekt, ki ni v lasti KS ter da smo se 
zaradi covid situacije manjkrat sestali in posledično izplačali manj sejnin. 

165040 Nakup opreme 0 € 

V letu 2020 smo planirali sredstva za opremo morebitnih novih prostorov in pisarne, vendar do tega 
ni prišlo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000216 Nakup opreme 0 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  16.676 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 16.676 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.086 € 

165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.086 € 

Planirana sredstva predstavljajo tekoče vzdrževanje javnih cest, z nabavo in dovozom tampona ter 
razna morebitna popravila. Gre za namenska sredstva, ki jih po pogodbi nameni MOK za vzdrževanje 
komunalnih objektov. V letu 2020 smo realizirali le 10 % in to za nabavo in dostavo tampona. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.591 € 

165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 15.591 € 

Sredstva v višini 43.438 € smo planirali za raznorazne investicije. V letu 2020 smo realizirali 35% in 
to za asfaltiranje Grajske poti v Škocjanu (12.153 €) in dodatna dela javne razsvetljave v Kampelu 
(3.437,57 €). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 15.591 € 

 



 

 137 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 400 €  

1603 Komunalna dejavnost 400 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 400 € 

165074 upravljanje s športnimi objekti 400 € 

Za vzdrževanje športnih objektov smo v letu 2020 planirali 500 EUR. Nabavili smo prosto zračni 
priključek za objekt športno igrišče Šalara, v višini 400 EUR. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 € 

165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Sredstva v višini 10.000 EUR smo planirali za raznorazne investicije, ki jih v letu 2020 nismo 
realizirali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000616 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 
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K S  H R V A T I N I / C L  C R E V A T I N I  

4 1 7  K S  H r v a t i n i  4 4 . 8 5 1  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠ NE JAVNE STORITVE  4.172 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 4.172 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

175010 Izdaja glasila 0 € 

Planirana sredstva na postavki za izdajo krajevnega glasila »GLAS HRVATINOV-LA VOCE DI 
CREVATINI«, niso bila realizirana. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.713 € 

175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.713 € 

Postavka zajema stroške za izvedbo otroškega pustovanja in čiščenje prostorov v KD Božiči. 
Realizacija v višini 1.713 €, kar znaša 52,22 % glede na veljavni plan. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.459 € 

175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 373 € 

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje objekta KD Božiči, izvedena je bila menjave lopute na 
vratih in izdelava cenitvenega poročila za poslovni prostor v objektu. Realizacija v višini 373 €, kar 
znaša 0,70% glede na veljavni letni plan. 

Ostala sredstva so bila prenesena za naslednji dve leti, in sicer za obnovo celotnega objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 373 € 

175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 2.085 € 

Postavka zajema pretežni del stroškov za upravljanje in tekoče vzdrževanje KD v Božičih. Sredstva 
so bila porabljena za nabavo in priklop zasilne razsvetljave, servis in popravilo klimatske naprave, 
pregled in poročilo zasilne razsvetljave, servis plinske naprave za radiatorsko ogrevanje in meritve 
strelovoda na objektu KD. Realizacija v višini 2.085 €, kar znaša 43% glede na veljavni plan. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  24.755 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 24.755 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.755 € 

175030 Sredstva za dejavnost v KS 13.293 € 

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS. Stroški so nastali za pisarniški in čistilni 
material ter storitve, za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, stroške 
kuriva in ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, storitve komunikacije - telefon in 
elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, zavarovalne premije za objekte, druge izdatke za 
tekoče vzdrževanje in zavarovanje - pregled gasilnih aparatov, gorivo za kosilnici, servis klimatske 
naprave in razni material za potrebe vzdrževanja prostorov KS, izplačilo sejnin in pripadajočih 
stroškov, sodni stroški, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za 
opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, 
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plačilo prevoza in malice za delavca v splošno korist. Novoletna okrasitev z montažo in demontažo 
lučk. Realizacija se je gibala po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in 
znaša 61,03% po veljavnem planu. 

175040 Nakup opreme 11.462 € 

V okviru postavke za nakup opreme so realizirana sredstva v višini 11.462 €, kar znaša 88,79% glede 
na veljavni plan. Postavka zajema stroške za nakup dveh kosilnic, oglasnih tabel za namestitev po 
zaselkih KS, igrala in varnostna podlaga za otroško igrišče v borovem gozdičku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000217 Nakup opreme 11.462 € 

175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Na postavki so bila predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov stare pekarne v 
centru Hrvatinov. Investicija ni bila realizirana, zato je bila med letom opravljena prerazporeditev 
sredstev v vrednosti 6.100 € na postavko za investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme in v 
vrednosti 3.300 € na postavko za nakup opreme za otroško igrišče v borovem gozdičku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  273 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 273 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 273 € 

175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 273 € 

V okviru postavke za upravljanje in tekoče vzdrževanje javni poti so realizirana sredstva v višini 273 
€, kar znaša 13,84% glede na veljavni plan. Postavka zajema stroške za izvedbo strojne košnje vaških 
poti. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

15.652 €  

1603 Komunalna dejavnost 15.652 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.627 € 

175070 Vzdrževalna dela na pokopališču 5.627 € 

Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela in obratovalne stroške na pokopališčih v višini 5.627 €, 
kar znaša 64% glede na veljavni plan. Prikazani so stroški za sanacijo pokopališkega zidu na pok. Sv. 
Bride v Hrvatinih, električna energija, voda, komunalne storitve, odvoz smeti, najem dodatnih 
kontejnerjev za 1. november, košnja pokopališč in okolice ter drugi materialni stroški. Realizacija je 
bila višja od predvidenega plana, in sicer zaradi košenj pokopališč, ker nismo imeli delavca preko 
javnih del, zato smo morali vzeti zunanjega izvajalca za kar je bila opravljena med letom tudi 
prerazporeditev iz postavke za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti. 
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175071 Investicije v pokopališča KS 0 € 

Planirana sredstva na postavki za investicije v pokopališča niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS 0 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 0 € 

175074 upravljanje s športnimi objekti 0 € 

Na postavki za upravljanje s športnimi objekti ne beležimo odhodkov. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 10.025 € 

175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 7.570 € 

Prvotno smo na postavki planirali sredstva v višini 5.200 € za asfaltiranje oz. betoniranje vaških poti. 
V toku leta smo sredstva porabili za ureditev javne infrastrukture pri t.i. borovem gozdičku v 
Hrvatinih. Strošek za ureditev le tega je bil višji od predvidenega, zato je bila opravljena 
prerazporeditev sredstev, in sicer iz postavke za vzdrževanje in obnovo objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 7.570 € 

175081 Urejanje okolja 2.455 € 

V okviru postavke za urejanje okolja so realizirana sredstva v višini 2.455 €, kar znaša 83% glede na 
letni plan. Stroški zajemajo odvoz zelenega reza, urejanje in košnja šolske poti, igrišč in drugih 
površin, ki jih ima KS v upravljanju. 
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K S  K O P E R - S E M E D E L A  

4 1 8  K S  S e m e d e l a  3 6 . 6 5 7  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  36.657 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 36.657 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 36.657 € 

185030 Sredstva za dejavnost v KS 29.032 € 

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, in sicer za izplačilo sejnin in pripadajoča 
povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški in čistilni material in storitve, drugi operativni odhodki, 
električna energija, vodo, komunalne storitve in komunikacije - telefon, elektronska pošta, drugi 
izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - čiščenje, košnje, rezanje vejevja in urejanje okolice KS 
in na določenih površinah KS, instalacijska dela v sanitarijah, vzdrževalna dela in čiščenje prostorov 
v objektu KS, letni pregled gasilnih aparatov, zavarovalne premije za objekte, poraba plina in stroški 
ogrevanja, izvajanje strokovnih predavanj-Semedelska veduta, plakatiranje, olje in servis za motorno 
žago, odvoz smeti, najemnine za najem zabojnika, poštne storitve, časopis in revije, plačilo storitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje strokovnih nalog na 
področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Realizacija odhodkov je nekoliko 
nižja od planiranega. 

185040 Nakup opreme 7.186 € 

Postavka zajema nakup razkužilnikov na stojalu in pisarniškega pohištva za določene prostore v 
objektu KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000218 Nakup opreme 7.186 € 

185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 440 € 

Postavka zajema razne materiale za obnovo pisarne št. 9, in sicer ureditev in barvanje stene v objektu 
KS. Realizacija je nekolika nižja po predvidenem planu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 440 € 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  0 €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 € 

185200 Sofinanciranje programov društev 0 € 

Planirani odhodek za pomoč društvom in organizacijam v naši KS ni bil realiziran. 
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K S  K O P E R - C E N T E R  

4 1 9  K S  K o p e r -  C e n t e r  1 6 . 6 7 2  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  2.457 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 2.457 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.531 € 

195010 Izdaja glasila 1.531 € 

Izdatki na tej postavki so bili realizirani 16,90 % za izdajo ene številke glasila KS Koper center- 
MEŠCAN- IL CITADINO in za oblikovanje priznanj in letakov ob koncu lanskega leta. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 926 € 

195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 926 € 

Na tej postavki je bila realizacija 61,30% . Sredstva so bila porabljena  za reprezentanco  ob koncu 
lanskega leta in za drugi splošni material  ter reprezentanco ob prireditvi "Čajanka s krajani". 

V skladu z razglasitvijo pandemije COVID 19, so vse ostale aktivnosti, kot  npr. prireditvi Koper na 
dlani in Roza oktober, bile opuščene. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

Na tej postavki ni bilo realizacije. Načrtujemo še ureditev pisarniškega prostora, ki je velik in ni 
funkcionalno izkoriščen in še iščemo ustrezne izvedbene  rešitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  14.215 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.215 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.215 € 

195030 Sredstva za dejavnost v KS 9.598 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, 
vode, komunalnih storitev in komunikacij, tekoče vzdrževanje, sejnine in pripadajoča povračila 
stroškov, ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. 

Realizacija je nižja od predvidenega plana  in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja zaradi 
situacije s COVID 19  znaša 76,41 %.   

Zaradi pandemije COVID 19 in izrednih razmer je Svet KS Koper center  imel v letu  2020 3. redne, 1 
izredno in 3. korespondenčne seje in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine. 
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195040 Nakup opreme 4.617 € 

Na tej postavki je bila realizacija 69,95  %. V okviru predlaganega finančnega načrta so bila porabljena 
sredstva za nakup baterijskega sesalnika, namiznega računalnika, nakup glasbene opreme (mixser, 
zvočniki in mikrofon), polični regal za arhiv KS ter nabave dveh okroglih zunanjih miz. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000219 Nakup opreme 4.617 € 
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K R A J E V N A  S K U P N O S T  M A R E Z I G E  

4 2 0  K S  M a r e z i g e  5 0 . 9 6 3  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  4.545 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 4.545 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.574 € 

205010 Izdaja glasila 3.574 € 

Na postavki izdaja glasila smo sredstva porabili za izdajo dva izvoda krajevnega glasila KANAVA. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 200 € 

205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 200 € 

Planiranih sredstev iz naslova prireditve ob praznikih v KS nismo realizirali, ker načrtovanih 
prireditev nismo organizirali. Izvedli smo plačilo transfera Društvu upokojencev Marezige po planu 
za leto 2020. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 771 € 

205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 771 € 

Iz naslova investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo sredstva  namenili za montažo časovnika 
zapiranja vhodnih vrat v dom KS Marezige. Realizirali smo sredstva v višini 77,10%  od planiranih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 771 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  35.017 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 35.017 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 35.017 € 

205030 Sredstva za dejavnost v KS 28.545 € 

Iz postavke  Sredstva  z dejavnost v KS so bila  v letu 2020 realizirana  v višini 65,61 % od planiranih. 

Na tej postavki so zajeti materialni stroški za redno delovanje KS, in sicer: pisarniški material, drobni 
material, čistila in storitve, električna energija za domove, voda-kanalizacija, drobni material, izdatki 
za reprezentanco, prevozi stroški, nabava drobnega materiala, goriva in maziva za prevozna 
sredstva, drugi prevozni stroški, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, izplačilo sejnin, 
zavarovalne premije domov v KS Marezige. 

205040 Nakup opreme 3.836 € 

Iz naslova postavke nakupa opreme so bila realizirana sredstva v višini 98,37€. V skladu s 
planiranimi sredstvi  nakupa  opreme smo v KS nabavili klimo naprave za sejno sobo, nabavo 
tiskalnika, eco svetilke v krožišču Marezige. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000220 Nakup opreme 3.836 € 

205041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.637 € 

Iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostor smo sredstva namenili za sanacijo 
dotrajanega električnega dovoda v dvorano doma KS Marezige in sanacijo dovoda in luči v centru. 
Planirana sredstva smo realizirali v višini 97,30%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.637 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  8.386 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.386 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.386 € 

205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 8.386 € 

Na postavki urejanje in tekoče vzdrževanje javnih poti smo sanirali dostopne ceste v KS Marezige, z 
ureditvijo  odvodnjavanja, navoz tampona, mulčenje, ureditev kanalov, betoniranja kritičnih točk na 
cesti, naredila se je delna sanacija ceste v Bernetičih, Babičih. 

Realizacija planiranih sredstev je bila v višini 96,69%. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 3.014 €  

1603 Komunalna dejavnost 3.014 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.359 € 

205070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.359 € 

Na postavki vzdrževalna na pokopališčih smo realizirali sredstva  v višini 69,19%. Nastali so stroški 
za redno vzdrževanje pokopališč: Marezige, Truške, Trsek in Lopar. Ostalo so tekoči stroški porabe  
vode, elektrike in odvoza smeti, skladno s planiranim sredstvi. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 655 € 

205081 Urejanje okolja 655 € 

Na postavki urejanja okolja smo sredstva namenili za  tekoče vzdrževanje okolice, čiščenje, košnjo, 
urejanje zelenic. Sredstva so bila realizirani v višini 31,98%. 
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K S  S V E T I  A N T O N  

4 2 2  K S  S v .  A n t o n  3 7 . 3 4 8  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  3.475 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 3.475 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 927 € 

225010 Izdaja glasila 927 € 

KS je v preteklem letu izdala eno številko krajevnega glasila. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.548 € 

225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.548 € 

V letu 2020 smo za prireditve ob praznikih v KS in ostale prireditve namenili 2.548,06 €, kar 
predstavlja 39% realizacije. Izdatki zajemajo tudi sofinanciranje nekaterih društev (Društvo 
reševalcev obala, Društvo upokojencev, Mladinsko kulturno društvo in KO združenja borcev). Zaradi 
covid situacije, od februarja meseca dalje nismo organizirali nikakršne prireditve. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  20.079 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 20.079 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 20.079 € 

225030 Sredstva za dejavnost v KS 20.079 € 

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo zavarovanj, 
nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava pisarniškega materiala, plačevanje po podjemnih 
pogodbah, odvetniške in pravne storitve itd. V letu 2020 smo porabili 75% od planiranih sredstev. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  400 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 400 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 400 € 

225045 Sofinanciranje prog.  društev 400 € 

Postavka sofinanciranje programov društev zajema finančno pomoč društvom. Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Pobegi - Čežarji smo namenili 400 € dotacije. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  8.812 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.812 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.713 € 

225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 2.713 € 

Za vzdrževalna dela javnih poti smo v letu 2020 namenili 2.712,78 €, kar pomeni 45% realizacije 
plana. Dobavili smo tampon za Kocjančiče, sanirali del cestišča v Kavaličih. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.099 € 

225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.099 € 

V letu 2020 smo iz naslova investicijskega vzdrževanja namenili 6.098,90 €, kar znaša 43 % od 
planiranih sredstev. Sanirali smo meteorno kanalizacijo v Vrtinah in betonirali ploščo za avtobusno 
postajo v Potoku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.099 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJS KO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 2.632 €  

1603 Komunalna dejavnost 2.632 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.632 € 

225081 Urejanje okolja 2.632 € 

Za urejanje okolja smo v letu 2020 namenili 2.631,60 € kar predstavlja 70 % realiziranega plana. 
Uredili smo meteorno kanalizacijo v Škofarjih in izvedli nekaj košenj okoli zadružnega doma. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  1.950 €  

1803 Programi v kulturi 1.950 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 1.950 € 

225090 Sofinanciranje programov kul. društev 1.950 € 

Za sofinanciranje programov društev smo namenili dodatnih 1.950 €. Gre za sofinanciranje Društva 
oktet Aljaž, Društva pihalni orkester, Društva Vinol in ŠD Trta. 
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K S  Č R N I  K A L  

4 2 3  K S  Č r n i  k a l  5 7 . 0 5 7  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 17.271 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 17.271 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.123 € 

235010 Izdaja glasila 1.123 € 

Glasilo je izšlo konec leta 2019, račun bo poravnan v letu 2020. Realizacija znaša 99,91 % 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 65 € 

235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 65 € 

V okviru postavke beležimo porabo na kontu drugi operativni odhodki, nabavljeno je bilo cvetje ob 
obletnici požiga vasi Gabrovica. Cvetje smo položili k centralnemu spomeniku v Črnem Kalu in na 
pokopališču Gabrovica. Realizacija znaša 32,30 %. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.083 € 

235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 15.712 € 

Na pokopališču Črni Kal je bila saniran podporni zid. Realizacija plana znaša 98,20 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 15.712 € 

235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 372 € 

Nabavljena je bila strešna kritina za objekt na igrišču Loka in nabavljen je bil material za vzdrževalna 
dela na kapelici v Kastelcu. Realizacija odhodkov je bila v višini 3,10 % 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  10.275 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.275 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.275 € 

235030 Sredstva za dejavnost v KS 5.742 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške 
električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke 
za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. 
Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in ne odstopa 
od planiranega. V letu 2020 smo porabili 45,39 % planiranih sredstev. 

235040 Nakup opreme 4.532 € 

Za igrišče v Predloki je bil nabavljen material za ureditev nadstreška na objektu, nabavljene so bile 
štiri notranje mize. 

V objekt na igrišču Loka je bila montirana klima naprava. Nabavljeni so bili stoli za objekt na igrišču 
Loka. Nabavljen je bil material za vzdrževalna dela okolice in igralnih površin na igrišču Loka. 

V domu Črnotiče je bila montirana klima naprava. 
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Nabavljeni sta bili dve oglasni deski za vas Rožar in Gabrovica. 

Realizacija sredstev za nakup opreme  in gradnjo osnovnih sredstev  znaša 69,73% . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000223 Nakup opreme 4.532 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  22.628 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 22.628 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.084 € 

235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 13.084 € 

Realizacija sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Črni Kal   znaša 95,50 % 
glede na letni plan.  

Sanirana je bila makadamska javna pot v Rižani, makadamska javna pot od Praproč do Brežca, 
sanirana je bila javna pot v Dolu, očiščeni so bili jarki meteornih obcestnih vod.  

V Hrastovljah je bil saniran del makadamske javne poti in urejeno odvodnjavanje meteornih vod. 

V Črnotičah je bila sanirana makadamska javna pot in nameščene cestne kanalete. 

V Podpeči je bil saniran parkirni prostor. 

V Črnem Kalu je bil na vaški ulici nameščen nov lito železni pokrov meteorne kanalizacije. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 9.544 € 

235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 9.544 € 

Realizacija sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest je  63,63 % glede na letni plan.  

V Rožarju je bila sanirana in urejena vaška ulica. Uredil se je kanal meteorne kanalizacije. V Črnem 
Kalu in Gabrovici je bil saniran podporni zid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 9.544 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSK O KOMUNALNA DEJAVNOST   

 6.884 €  

1603 Komunalna dejavnost 6.884 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.985 € 

235070 Vzdrževalna dela na pokopališču 5.985 € 

Realizacija sredstev za vzdrževalna dela na pokopališčih znašajo 73,75 % glede na letni plan. 

Za pokopališča so bili poravnani računi za vodo, električno energijo in odvoz smeti. Na pokopališčih 
Osp in Stepani so bila izvedena vzdrževalna dela na vodovodnem priključku. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 899 € 

235074 upravljanje s športnimi objekti 899 € 

Za igrišče Predloka je bil nabavljen material za vzdrževalna dela na igrišču, prav tako je bil nabavljen 
material za dela na igrišču Loka.  

Realizacija sredstev pri upravljanju s športnimi objekti  znaša 41,29 %. 
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K S  O L M O - P R I S O J E  

4 2 4  K S  O l m o  P r i s o j e  1 2 . 0 7 4  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  8.334 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.334 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.334 € 

245030 Sredstva za dejavnost v KS 8.334 € 

Iz te postavke so se v osnovi črpala sredstva za pokrivanje tekočih stroškov delovanja: pisarniški 
material, elektrike, vode, odvoz smeti,  izdelava digitalnega potrdila, telefon, faks in elektronska 
pošta, storitve organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, itd. V letu 2020 je bil porabljen del 
sredstev iz te postavke za vzpostavitev nove uradne spletne strani KS, ki bo omogočala boljše 
informiranje krajanov. Večji del stroškov iz te postavke pa zajema plačilo sejnin.  

V letu 2020 je bilo potrebno ob razglasitvi epidemije ob pojavu coronavirusa covid-19 sprejeti 
izredne ukrepe za preprečevanje širjenja, zato veliko načrtovanih investicij se ni izpeljalo, ostale 
aktivnosti pa so bile prilagojene ali ukinjene. 

245040 Nakup opreme 0 € 

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000224 Nakup opreme 0 € 

245041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  3.740 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.740 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.742 € 

245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.742 € 

Iz te postavke so se izvedla dela sanacije delov makadamskih poti izven naselij (tamponiranje, 
betoniranje). 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.998 € 

245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 1.998 € 

Iz te postavke so se izvedla dela investicijskega vzdrževanja delov makadamske poti izven naselja 
(betoniranje dostopne poti). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 1.998 € 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  0 €  

1603 Komunalna dejavnost 0 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 0 € 

245075 Urejanje igrišč 0 € 

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000724 Urejanje igrišč 0 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 € 

245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana. 

OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 0 € 

245081 Urejanje okolja 0 € 

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana. 
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K S  Š K O F I J E  

4 2 5  K S  Š k o f i j e  1 0 7 . 8 1 9  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  2.422 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 2.422 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

255010 Izdaja glasila 0 € 

Po odločitvi sveta KS se glasilo ''Na burji'' ni izdalo, sredstva se je zaradi racionalizacije porabe ob 
sprejemanju izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19, 
prerazporedilo na druge postavke. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.422 € 

255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.422 € 

Krajevni praznik se tradicionalno obeležuje vsako leto 1. decembra. Poleg glavnega krajevnega 
praznika, krajevna skupnost sofinancira še druge prireditve, ki so večjega pomena za celoten kraj.   

V letu 2020 je bil pretežen del odhodkov iz tega naslova, vezan na izvedbo krajevnega praznika konec 
leta 2019, računi so zapadli v začetek leta 2020.  

Zaradi sprejemanja izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-
19 so v letu 2020 odpadle vse večje planirane kulturne in športne prireditve ter ostali dogodki. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  34.817 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 34.817 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 34.817 € 

255030 Sredstva za dejavnost v KS 22.601 € 

Iz postavke so se v osnovi črpala sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo 
zavarovanj, nabavo osnovnih delovnih pripomočkov, nabavo pisarniškega materiala, energentov za 
ogrevanje, nabavo raznega splošnega materiala za tekoče vzdrževanje,..itd. Večji del sredstev se je 
porabil za druge izdatke tekočega vzdrževanja (pleskarska dela, barvanje talnih označb, servisne 
storitve, razna popravila,...)   . 

255040 Nakup opreme 2.308 € 

Sredstva s te postavke so bila v letu 2020 porabljena za nakup naslednje opreme: 

- betonski koš s pepelnikom pred vhod v dvorano ZD 

- dve oglasni vitrini na drogovih 

- oglasna vitrina po naročilu 

- nahrbtna kosilnica 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 



 

 154 

OB050-19-000225 Nakup opreme 2.308 € 

255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 9.907 € 

V letu 2020 so bila izvedena naslednja investicijsko vzdrževalna dela na objektu Zadružnega doma: 

- izolacija stropa nad odrom v dvorani Hermana Pečariča (pričetek izvedbe del v decembru 2019) 

- ureditev električne napeljave - montaža odštevalnih števcev za razne uporabnike prostorov v ZD 

- obračun trajnega vložka s strani najemnika poslovnega prostora 

- načrti, geodetski izrisi, popisi del 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 9.907 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  10.738 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.738 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.738 € 

255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 10.738 € 

Izvedla so se naslednja vzdrževalna dela javnih cest: 

- sofinanciranje sanacije javne ceste ob prenovi kanalizacije na Slatinah  

- ureditev in vzdrževanje več javnih cest v KS - Zg. Škofije (Vila Lea), Škrlače, delno Stari grad 

- dobava tampona. 

Za izvedbo teh del so se prerazporedila sredstva iz drugih postavk. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 59.842 €  

1603 Komunalna dejavnost 59.842 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.294 € 

255070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.294 € 

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot so 
košnje trave, čiščenje, odvoz smeti in manjša vzdrževalna dela na objektih na pokopališčih. 

255071 Investicije v pokopališča KS 0 € 

Načrtovana dela investicijskega vzdrževanja pokopališč (obnova strehe na mrliški vežici Škofije ter 
sanacija zidu na Plavjah) v letu 2020 niso bila realizirana zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije ob 
pojavu novega coronavirusa covid-19, ker posledično je bil večji izpad prihodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS 0 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 51.099 € 

255074 upravljanje s športnimi objekti 50.044 € 

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za tekoče delovanja dveh športnih objektov v 
upravljanju krajevne skupnosti, Športna dvorana Burja in Večnamenska dvorana, za plačilo 
zavarovanj, energentov, drugi material ter manjša vzdrževalna dela na objektih. Večji del sredstev iz 
te postavke je planiran za upravljanje obeh objektov. 

255075 Urejanje igrišč 1.055 € 

V okviru postavke so se izvedla investicijska dela vzdrževanja na igrišču Plavje ter  načrt idejne 
zasnove ureditve površine nad pokritim vkopom (Sp. Škofije). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000725 Urejanje igrišč 1.055 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 6.449 € 

255081 Urejanje okolja 6.449 € 

Sredstva iz te postavke bila porabljena za: 

- odvoz smeti oz. zelenega reza po naročilu KS 

- ureditev območja parkirišča na pokritem vkopu - zasaditev grmovnic okrog parkirišča, nasutje 
zemljine  

- ostala dela na območju celotne KS: čiščenje bršljana, obrezovanje dreves, barvanje ograj, dodatne 
košnje... 
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K S  B E R T O K I  

4 2 6  K S  B e r t o k i  5 5 . 2 8 4  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  11.319 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 11.319 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

265010 Izdaja glasila 0 € 

Izdatki na tej postavki niso bili realizirani. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.627 € 

265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 4.627 € 

Izdatki za to postavko so  bili v letu 2020  realizirani v višini 59,9 %  predvidenega plana. Največji del 
sredstev smo porabili za financiranje čistilnih akcij  na območju KS in gasilske straže ob kresu. V 
skladu z razglasitvijo pandemije Covid 19 so vse ostale aktivnosti kot so  prireditve ob prazniku KS, 
Šagra Bertoki, tradicionalna prireditev na  Serminu, Poletje v Bertokih, Beertoki Blues bile opuščene. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.692 € 

265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 6.692 € 

V okviru sprejetega finančnega načrta smo v letu 2020 na tej  postavki realizirali 60,75 % sredstev, 
kar je v skladu z načrti KS,  saj so tu  shranjena tudi sredstva za  morebitna potrebna a nepredvidena 
dela na objektu Zadružnega doma Bertoki. Sredstva smo porabili za sanacijo poškodovane 
vodovodne instalacije na dvorišču KS in prostorih gostilne ter za pleskanje dvorane KS, male dvorane 
KS ter stopnišča v Zadružnem domu. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  24.579 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 24.579 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 24.579 € 

265030 Sredstva za dejavnost v KS 19.208 € 

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega, splošnega in posebnega 
materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške 
in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. 
Realizacija je nižja od predvidenega plana  in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja zaradi 
situacije s COVID 19  znaša 66,12 %.   

 Zaradi pandemije COVID 19 in izrednih razmer je Svet KS Bertoki  imel v letu  2020 le  3 redne in 11. 
korespondenčnih sej in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine. 

265040 Nakup opreme 239 € 

Na tej postavki je realizacija 30,81 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo pihalnika - Oprema za 
vzdrževanje parkov in vrtov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000226 Nakup opreme 239 € 

265041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 5.132 € 

Na tej postavki je realizacija 96,93 %.  Opravljena so bila potrebna  vzdrževalna dela na strehi 
Zadružnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 5.132 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  16.338 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 16.338 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.196 € 

265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 9.196 € 

Na tej postavki  je bila realizacija  59,33 % od predvidene.  

Realizirana so bila  razna ureditvena dela na gramoznih poteh po KS Bertoki: 

Čiščenje jarka  na Cesti med vinogradi in ravnanje tampona na Cesti Ivana Starca (pri Bobek) ; 
Ureditev obvozne gramozne Ceste med vinogradi (pod Knez Joso) ; Ureditev dostopne ceste od 
pokopališča  do  Parenzane; Ureditev Ceste med vinogradi od stare "konjušnice" do Parenzane; 
Čiščenje kanala pri Parenzni; Sanacija ostankov »kresa« na Ulici ob spomeniku (pod Agromauro); 
Čiščenje kanala in propusta na Prečni cesti (pri Ražman); Gramoziranje in ureditev  ceste  do Sermin 
št.6 ter strojna košnja  trave ob cestišču lokalnih cest v KS. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.142 € 

265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.142 € 

Na tej postavki je realizacija  95,67 %. 

KS je sofinancirala (60%)  Preureditev ekološkega otoka ob investiciji MOK  Asfaltiranje parkirišča 
nad športnim igriščem Prade, ob katerem le ta stoji. 

KS je financirala Idejno zasnovo krožišča in dostopne ceste pred območjem kompleksa Panajotopulo 
v Bertokih, ker MOK, ki je  zato  območje izdelala OPPN, vanj ni vključila prometnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.142 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 3.048 €  

1603 Komunalna dejavnost 3.048 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 1.380 € 

265074 upravljanje s športnimi objekti 1.380 € 

Na tej postavki je bilo za storitev varovanja športnih objektov - igrišča Prade realiziranih 65,73  % 
sredstev. 
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265075 Urejanje igrišč 0 € 

Lani je bila narejena sanacija športnega igrišča v Pradah ( s strani občine in države), zato ni bilo 
potrebnih stroškov. Za vzdrževanje in košnjo  pa je poskrbel javni delavec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000726 Urejanje igrišč 0 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.667 € 

265081 Urejanje okolja 1.667 € 

Na tej postavki je  bilo realizirano 36,49 % sredstev, ki so bila porabljena za obrezovanje murv v 
drevoredu pred cerkvijo ter žive meje na otroškem igrišču v Bertokih in okolice KS. Bila je tudi 
opravljena košnja brežine nad igriščem, nasproti spominskega obeležja (kres). 
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K S  R A K I T O V E C  

4 2 7  K S  R a k i t o v e c  4 . 3 3 9  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  0 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 € 

275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 0 € 

Na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Rakitovec ne beležimo odhodkov. Zaradi 
razglašene pandemije COVID-19, smo praznovanje obletnice Prostovoljnega gasilskega društva 
Movraž prenesli v leto 2021. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov beležimo ne beležimo odhodkov. Planirani 
odhodki bodo realizirani v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000127 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  3.217 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.217 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.217 € 

275030 Sredstva za dejavnost v KS 3.217 € 

V letu 2020 je bila realizacija odhodkov v višini 28,73 % od planiranih  sredstev za dejavnost KS. 

Postavka zajema stroške pisarniškega materiala, splošnega in posebnega materiala in storitev, 
stroške za telekom storitve, električno energijo in vodo, stroške službenih poti ter druge operativne 
odhodke pri vseh planskih programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se giblje po 
predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in ne odstopa od planiranega. 

275040 Nakup opreme 0 € 

Na postavki Nakup opreme ne beležimo realizacije odhodkov. V letu 2021 je predviden nakup 
hladilne omare in garniture miz in stolov, ki jih potrebujemo pri organiziranju prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000227 Nakup opreme 0 € 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  0 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 € 

275045 Sofinanciranje prog.  društev 0 € 

Na postavki ne beležimo porabe, sredstva so bila namenjena za organizacijske stroške praznovanja 
obletnice Prostovoljnega gasilskega društva. Praznovanje se bo izvedlo v letu 2021. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  1.121 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.121 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.121 € 

275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.121 € 

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS beležimo realizacijo v višini 56,07 % 
planiranih odhodkov. Nabavljena je  bila jalovina, izvedena so bila  vzdrževalna dela na javni poti v 
Rakitovcu. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 € 

275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšav cest ne beležimo realizacije, zaradi razglašene 
pandemije COVID, smo izvedbo prenesli v leto 2021, planirano je asfaltiranje ceste do čistilne 
naprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  0 €  

1603 Komunalna dejavnost 0 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 € 

275080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Na kontu ne beležimo realizacije. V letu 2021 bodo sredstva namenjena za izdelavo projektne 
dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvedbo II. faze vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000627 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 
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K S  Z A Z I D  

4 2 8  K S  Z a z i d  1 2 . 0 9 8  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  0 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

285010 Izdaja glasila 0 € 

Na postavki izdaje glasila ni bilo izdatkov. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 € 

285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 0 € 

Na postavki prireditve ob prazniku krajevne skupnosti ne beležimo odhodkov, saj so bile vse 
prireditve odpovedane. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  3.602 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.602 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.602 € 

285030 Sredstva za dejavnost v KS 3.602 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške 
električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke 
za zavarovanje objekta KS, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne 
odhodke. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in 
znaša 42,32 %. 

285040 Nakup opreme 0 € 

Na postavki nakup opreme ne beležimo odhodkov. Nakup opreme je vezan na investicijsko 
vzdrževanje objekta dom Zazid, dela se bodo izvajala v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000228 Nakup opreme 0 € 

285041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Na postavki investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS v letu 2020 nismo beležili odhodkov. 
Zaradi razglašene pandemije COVID-19, se investicijsko vzdrževanje objekta ni izvedlo, dela se bodo 
izvajala v letu 2021. Sredstva so bila namenjena za gradbena dela na objektu oziroma prostorov 
krajevne skupnosti Zazid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTU RA IN KOMUNIKACIJE 0 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 € 

285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 0 € 

Planirana sredstva v okviru postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Zazid v letu 
2020 niso bila realizirana. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 € 

285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

V letu 2020 ne beležimo odhodkov, vzdrževalna dela javnih poti so se pričela decembra meseca in se 
nadaljujejo v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000428 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 8.496 €  

1603 Komunalna dejavnost 8.496 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 8.496 € 

285075 Urejanje igrišč 8.496 € 

Izvedena so bila dela na otroškem igrišču v Zazidu, zgrajen je bil podporni zid in nameščena 
varovalna ograja okoli igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000728 Urejanje igrišč 8.496 € 
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K S  Ž U S T E R N A  

4 2 9  K S  Ž u s t e r n a  1 6 . 0 6 6  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  455 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 455 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

295010 Izdaja glasila 0 € 

Na tej postavki letos ni bilo realizacije. Zaradi pandemije COVID 19, so bile opuščene  vse običajne 
aktivnosti na kulturnem področju. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 455 € 

295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 455 € 

V letu 2020 je na tej postavki  bila realizacija 26,74 %. Sredstva so bila porabljena za  novoletno 
okrasitev in nabavo novoletnih lučk ob koncu  lanskega  leta. V skladu z razglasitvijo pandemije 
COVID  19, so vse ostale aktivnosti bile opuščene. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  14.085 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.085 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.085 € 

295030 Sredstva za dejavnost v KS 7.642 € 

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega, splošnega in posebnega 
materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške 
in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. 

Realizacija je nižja od predvidenega plana  in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja, zaradi 
situacije s COVID 19,  znaša 65,44%.   

 Zaradi pandemije COVID 19 in izrednih razmer je Svet KS Žusterna  imel v letu  2020 le  3 redne  in 
6 korespondenčnih sej in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine. 

295040 Nakup opreme 3.500 € 

Na tej postavki je bila realizacija v višini 100 %.V okviru predlaganega finančnega načrta so bila 
porabljena sredstva za nakup računalnika, projektorja,  arhivskih omar na hodniku krajevne 
skupnosti ter za  nabavo novih pisarniških stolov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000229 Nakup opreme 3.500 € 

295041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.943 € 

Na tej postavki je realizacija 99,97 %. Sredstva so bila porabljena sanacijo stranišča krajevne 
skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.943 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  305 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 305 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 305 € 

295060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 305 € 

V letu 2020 je bilo na tej postavki realiziranih 4,17 %  predvidenih sredstev . S tem je bila izvedeno 
odvodnjavanje na cesti Dolga reber. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000429 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 305 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

1.221 €  

1603 Komunalna dejavnost 1.221 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.221 € 

295081 Urejanje okolja 1.221 € 

Na tej postavki je letos bila  realizacija  99,99 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev zelenice pred 
in okoli stavbe krajevne skupnosti. 
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K R A J E V N A  S K U P N O S T  G R A Č I Š Č E  

4 3 0  K S  G r a č i š č e  5 6 . 0 1 0  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  5.097 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 5.097 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.172 € 

305010 Izdaja glasila 1.172 € 

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja  in znaša 
50,91%. 

Izdana je bila ena številka glasila Krajevne skupnosti Gračišče. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 335 € 

305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 335 € 

Septembra meseca smo v Kubedu organizirali prireditev otvoritev Kocjančičeve hiše v Kubedu. 
Porabljena sredstva so bila namenjena za pogostitev in organizacijo prireditve. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.590 € 

305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.590 € 

Za vaško hišo Poletiči je bil izveden vodovodni priključek in električna napeljava za čistilno napravo 
vaške hiše. Na objektu krajevne skupnosti Gračišče  je bila sanirana streha in fasada. Izvedeno je bilo 
tlakovanje ob novi kamniti dostopni poti pri objektu Kubed 62 a in izravnava tlaka in položen je bil 
topli pod v objektu Kubed 62a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.590 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  10.974 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.974 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.974 € 

305030 Sredstva za dejavnost v KS 10.157 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, 
vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena 
potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke pri vseh 
programskih področjih proračunske porabe. Realizacija znaša 78,75 %. 

305040 Nakup opreme 817 € 

Na postavki nakup opreme beležimo porabo za nabavo in montažo alarmne naprave za Kocjančičevo 
hišo v Kubedu. Realizacija odhodkov je v višini 54,65 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB050-19-000230 Nakup opreme 817 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  34.836 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.836 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.925 € 

305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 9.925 € 

Izvedena je bila sanacija javnih poti v Butarih in zamenjana kanalizacijska cev. Saniran je bil kamniti 
zid pod cesto v Sočergi v dolžini 50 metrov, sanacija odtočnega kanala pod bencinsko črpalko v 
Gračišču , sanirana je bila javna pot v Kubedu in kanala za meteorno vodo. V Popetrah je bil izveden 
izkop kanala in nameščene betonske cevi ob javni poti, 

V Movražu je bila sanirana varovalna ograja na mostu. V Zabavljah so bila na javni poti izvedena 
strojna dela, sanirana je bila javna pot Olika-Peraji- V Lukinih je bila urejena brežina na vaški poti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 22.575 € 

305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 22.575 € 

V Gračišču je bil saniran podporni zid ob stari cesti Gračišče-Smokvica. V Popetrah je bila sanirana 
vaška deponija in izvedena asfaltna preplastitev ceste v dolžini 80 metrov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 22.575 € 

 

13029004 Cestna razsvetljava 2.336 € 

305061 vzdrževanje javne razsvetljave 2.336 € 

Realizacija na postavki vzdrževanje javne razsvetljave  znaša 99,85 %.  Nameščena je bila javna 
razsvetljava ob poti pri Bržanovi domačiji v Smokvici in pri prehodu za pešce pod osnovno šolo II. 
istrskega odreda Gračišče je bil postavljen drog z lučjo. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  0 €  

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 € 

305065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 0 € 

Na postavki vzdrževanje vodovodnega omrežja ne beležimo realizacije. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

 5.104 €  

1603 Komunalna dejavnost 5.104 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.169 € 

305070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.169 € 

Postavka zajema stroške  energije, vode, komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje na pokopališčih. 
Realizacija znaša 81,58 %. 

16039003 Objekti za rekreacijo 468 € 

305075 Urejanje igrišč 468 € 

Sredstva so bila porabljena za material potreben za izgradnjo igrišča v Kubedu in nabavljena je bila 
zaščitna mreža za igrišče v Popetrah. 

Realizacija sredstev za urejanje igrišč znaša 93,62 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000730 Urejanje igrišč 468 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.466 € 

305080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme ne beležimo porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000630 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 0 € 

305081 Urejanje okolja 1.466 € 

Sredstva so bila porabljena za čiščenje in mulčanje deponije v Lukinih. Izvedeno je bilo mulčanje ob 
cesti od Poletičev do kala. Realizacija je v višini 73,30 % 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  0 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 € 

305091 obnova kulturnih spomenikov 0 € 

Na postavki ne beležimo odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000830 Obnova kulturnih spomenikov 0 € 
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1803 Programi v kulturi 0 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 0 € 

305090 Sofinanciranje programov kulturnih društev 0 € 

Na postavki sofinanciranje programov kulturnih društvom ne beležimo porabe. 
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K S  P O D G O R J E  

4 3 2  K S  P o d g o r j e  1 1 . 1 6 1  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  8.460 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.460 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.460 € 

325030 Sredstva za dejavnost v KS 8.460 € 

Postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, 
vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena 
potovanja, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih 
proračunske porabe. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije 
poslovanja  in znaša 47,73 %. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST  

2.701 €  

1603 Komunalna dejavnost 2.701 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.701 € 

325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 € 

Planirana sredstva v okviru postavke niso bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 0 € 

325081 Urejanje okolja 2.701 € 

V okviru postavke so realizirana sredstva v višini 2.701€, kar znaša 31,97% . Opravljena so bila 
ureditvena dela na javnih površinah Podgorja. 
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K S  P O B E G I - Č E Ž A R J I  

4 3 4  K S  P o b e g i  -  Č e ž a r j i  6 8 . 1 9 0  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  6.350 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 6.350 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.090 € 

345010 Izdaja glasila 4.090 € 

V letu 2020 smo izdali dve številki krajevnega glasila, kar predstavlja 100 % realizacijo. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.260 € 

345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.260 € 

Prireditve ob praznikih predstavljajo stroške ob vseh kulturnih in drugih prireditvah, ki se izvajajo v 
naši KS in so v letu 2020 bili 70 % realizirani. V letu 2020 je zaradi covid situacije odpadlo  nekaj 
prireditev (prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, šagra, decembrske prireditve). Skrčeno in 
v ožji obliki nam je uspelo izpeljati le krajevni praznik "2. oktober". 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  56.124 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 56.124 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 56.124 € 

345030 Sredstva za dejavnost v KS 16.738 € 

Sredstva za dejavnost KS predstavljajo tekoče stroške, kot so stroški za pisarniški material, čistilni 
material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, zavarovalne police, tekoče 
vzdrževanje objektov in druge operativne odhodke. V letu 2020 je bila realizacija le teh 89%-na, kar 
je skladno s sprejetim finančnim načrtom. 

345040 Nakup opreme 9.771 € 

V letu 2020 smo za nakup opreme Narodnega doma Pobegi namenili 9.771,14 €, kar predstavlja 97 
% realizacijo. Nabavili smo opremo za kuhinjo, stole, mize, klimatske naprave, tablo nad vhodom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000234 Nakup opreme 9.771 € 

345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 29.614 € 

V preteklem letu smo za investicijsko vzdrževanje in obnovo namenili 29.613,93 €, kar predstavlja 
84 % realizacijo. Nadaljevali smo s sanacijo pritličja Narodnega doma ter uredili  del zunanje 
kanalizacije v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 29.614 € 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  1.500 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.500 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500 € 

345045 Sofinanciranje prog.  društev 1.500 € 

Za sofinanciranje programa neprofitne organizacije Prostovoljnega gasilskega društva Pobegi-
Čežarji smo planirali in izplačali finančno pomoč v višini 1.500 €. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  0 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 € 

345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

Iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest v letu 2020 nismo namenili nikakršnih 
sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   

 2.216 €  

1603 Komunalna dejavnost 2.216 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 0 € 

345074 upravljanje s športnimi objekti 0 € 

V preteklem letu smo planirali obnoviti ograjo in mrežo na športnem igrišču. Ponudbe smo prejeli, a 
zaradi Covid razmer obnove nismo izvedli. Ograja bo zamenjana v sklopu izglasovanega projekta v 
okviru participativnega proračuna 0B050-20-0005 PP Oživelo igrišče v Pobegih  v letu 2021. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.216 € 

345081 Urejanje okolja 2.216 € 

Stroški urejanja okolja predstavljajo čiščenje javnih površin (okolice zadružnega doma, parkirišča in 
igrišča), ki jih na podlagi letne naročilnice opravlja Marjetica Koper. V ta namen smo porabilo 
2.216,20 €, kar pomeni 90 % realizacijo. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  700 €  

1803 Programi v kulturi 700 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 700 € 

345090 Sofinanciranje programov kul. društev 700 € 

V letu 2020 smo planirali sredstva za finančno pomoč kulturnemu društvu Pobegi - Čežarji v višini 
1.000,00 €. Društvu smo nakazali 700,00 € in to iz razloga manjšega obsega delovanja društva zaradi 
covid ukrepov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 € 

18059001 Programi športa 0 € 

345100 športna vzgoja in drugo 0 € 

Športnemu društvu "2. oktober" Pobegi - Čežarji smo v letu 2020 izplačali finančno pomoč v višini 
500 €. Nakazilo ŠD je po pomoti knjiženo na kontu 345200. Zato prikazuje predmetna postavka saldo 
0 €. 

20 SOCIALNO VARSTVO  1.300 €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.300 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.300 € 

345200 Sofinanciranje programov društev 1.300 € 

Planirana sredstva za finančno pomoč društev in organizacij smo namenili KO Združenju borcev 
Pobegi - Čežarji (400 €) in Društvu upokojencev Pobegi - Čežarji (400 €). Ta postavka vključuje tudi 
500 € finančne pomoči za športno društvo. 
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K S  K O P E R - Z A  G R A D O M  

4 3 5  K S  Z a  g r a d o m  1 7 . 4 3 5  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  0 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 € 

355010 Izdaja glasila 0 € 

Postavka iz naslova izdaje glasila ni bila realizirana. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  8.557 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.557 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.557 € 

355030 Sredstva za dejavnost v KS 5.027 € 

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, in sicer izplačila sejnin in pripadajoča 
povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški material in storitve, drugi operativni odhodki- ureditev 
dostopne poti zakupniku na Markovem hribu, pisarniški material in storitve, električna energija, 
poraba vode, komunalne storitve - odvoz smeti, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - 
ključavničarske storitve, ureditev prostora na Kraljevi 17, servis gasilnega aparata, zavarovalne 
premije za objekte, stroški ogrevanja, čistilni material in storitve za potrebe KS, izdelava digitalnega 
potrdila, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje 
strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 

355040 Nakup opreme 3.531 € 

Postavka zajema nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, avdiovizualna oprema - projektor, 
pisalna miza, ter omara za potrebe ureditve prostora na Kraljevi 17. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000235 Nakup opreme 3.531 € 

355041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 

Postavka iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnove prostorov ni bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 € 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 8.878 €  

1603 Komunalna dejavnost 8.878 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 8.878 € 

355080 Investicije in inv. vzdrževanje druge kom. opreme 8.878 € 

Postavka zajema odhodke investicijskega vzdrževanja in izboljšave za gradbena dela, in sicer sanacija 
platoja in zidu pri kapelici na Markovem hribu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 8.878 € 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  0 €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 € 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 € 

355200 Sofinanciranje programov društev 0 € 

Odlivi niso bili realizirani. 
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1 . 3 .  O B R A Z L O Ž I T E V  I Z V A J A N J A  N A Č R T A  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V  

 

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskih dokumentov in odraža razvojno 
politiko občine zajeto v investicijskih izdatkih občine in sredstvih državnih pomoči.  

Letni načrt razvojnih programov za leto 2020 zajema investicijske naloge zajete v proračun tekočega 
leta ter programe državnih pomoči. 

Poročilo o izvedbi posameznih investicij in programov vključenih v načrt razvojnih programov MOK 
2020-2023 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2020, ki je sestavni 
del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna  - neposredni 
proračunski uporabnik – občinski organi in uprava. 

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2020 je podana tudi v tabelaričnem prikazu, ki zajema 
vse projekte vključene v Načrt razvojnih programov. ( Priloga 3) 
 
Projekti, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2020-2023 na 
osnovi sklepov občinskega sveta o potrditvi projektov, s katerimi se občina prijavlja na razpise, kjer 
je predvideno sofinanciranje  iz državnega proračuna  in iz sredstev proračuna Evropske unije, ter 
novi projekti, ki se vključujejo po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 so: 

 
- Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek    km 2,905 – 

km 3,410 Hrvatini – Kolomban v višini 1.473.330 €; 
- projekt »Obnova avtobusne postaje Koper« v višini 2.487.260,05 €; 
- projekt »Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od »Placa« do nogometnega igrišča« v višini 

295.670,41 €; 
- projekt »Obnova gasilskega doma v Babičih« v višini 597.796,53 €; 
- projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« v višini 6.581.609,59 €; 
- projekt »Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles« v višini 1.056.299,40 €. 

 

 

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV 

 

1. Področje pridobivanja nepovratnih sredstev preko SLO razpisov 

 

1.1 Pridobivanje sredstev za projekte sofinancirane iz EU sredstev ter drugih virov 

V letu 2020 smo veliko pozornosti namenjali doseganju zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog v 
Načrtu razvojnih programov, z aktivnostmi za dobro pripravo in učinkovito izvajanje projektov in 
investicijskih nalog, za uspešne prijave projektov v tekoči finančni perspektivi. 

1.2 Zaključeni projekti, za katere poteka še faza spremljanja in poročanja 

Za 15 zaključenih in uspešno izvedenih projektov, poteka skladno z razpisnimi pogoji in pogodbenimi 
obveznostmi, spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom. 

1.3 Projekti prijavljeni v letu 2017 

Na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3. (Mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb - CTN), Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, 
z dne 26.05.2017, smo v juniju 2017 prijavili, skladno z indikativno alokacijo sredstev po mestnih 
občinah 3 projekte in sicer: 

»Ureditev javnega objeta (Olimpijski bazen Koper)«, 

- »Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin«, 

»Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru«, 

za katere skladno z zahtevami sofinancerja (MOP) pripravljamo nulte zahtevke za izplačilo. Projekti 
so fizično zaključeni. 
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1.4 Projekti prijavljeni v letu 2018 

1.4.1 Na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 
(JR-UTM_1/2017) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 
»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih«, smo prijavili projekt: 

»Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles« z naslednjo finančno konstrukcijo: 

vrednost celotne investicije je ob prijavi znašla 822.077,49 €, od tega MOK 494.171,72 € in MzI 
327.905,78 €.  

Julija 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju, v decembru 2018 pa pogodbo o sofinanciranju.  

Prvi zahtevek za izplačilo v višini 15.640,00 € za izdelavo projektne dokumentacije je bil oddan in 

izplačan v decembru 2018.  

Mestna občina Koper je v septembru 2019 podala vlogo za prenos odobrenih sredstev ter vlogo za 
podaljšanje roka izvedbe projekta ter spremembo projekta. Sklenjen je bil Aneks št. 1 k pogodbi za 

podaljšanje roka izvedbe projekta. 

MOK je maja 2020 oddala vlogo za ponovno podaljšanje roka izvedbe zaradi pandemije. Sklenjen je bil 
Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim je bil podaljšan rok izvedbe do 30.9.2021. 

MOK je oktobra 2020 na MOP posredovala prošnjo za spremembo projekta (zamenjava klasičnih 
kolesarnic s sodobnimi solarnimi). Odgovor pričakujemo. 

Z investicijo bo urejenih 17 kolesarnic in nabavljena 102 električna kolesa za vzpostavitev sistema za 

izposojo koles. 

1.5 Projekti prijavljeni v letu 2019 

1.5.1. V mesecu januarju smo na Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj 
regije – drugo povabilo prijavili na prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor projekt Mestne 

občine Koper in Občine Ankaran »Čisto za Koper in Ankaran«, ki je bil potrjen in vključen v Dogovor 
za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije, podpisan septembra 2019. 

Projekt zajema v aglomeraciji Škofije: »Izgradnjo kanalizacije Spodnje Škofije«, »Izgradnjo kanalizacije 

Zgornje Škofije«, »Gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa«. V 
aglomeraciji Hrvatini (kjer je partner in soinvestitor projekta tudi Občina Ankaran): »Kanalizacijo 
Kolomban«, »Zbirni fekalni kolektor Kolomban – Ankaran«, »Izgradnjo fekalne kanalizacije Kolombini«, 

»Izgradnjo kanalizacije Barižoni«, »Izgradnjo kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli« in 
»Izgradnjo kanalizacije Kolomban proti Cereju in Božiči proti Premančanu«. V aglomeraciji Bertoki: 
»Izgradnjo kanalizacije pri DARU, Ulico Borcev in južne Prade« in »Izgradnjo kanalizacije Zonti s 

črpališčem«. 

Celotni projekt smo v letu 2020 usklajevali s sofinancerjem MOP.  

Izvedba celotne investicije je predvidena od leta 2020 do 2023. Vrednost celotne investicije znaša 

15.780.378,91 €, vrednost nepovratnih sredstev MOK znaša 7.810.122,50 €.  

Vloga je bila na MOPu pregledana in je popolna. Pridobljenih je vseh 14 gradbenih dovoljenj.  

Za projekt je SVRK izdal odločitev o podpori. Javna naročila za izvedbo projekta so v fazi zaključevanja. 
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1.5.2. Na povabilo ZMOSa k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z 
mehanizmom CTN (ESRR) je MOK prijavila 5 projektov: 

A: »Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij 
– 1. faza, januarja 2020. Projekt je bil prijavljen 2. fazo novembra 2020. 

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je 6.581.609,59 €, predvidena dodeljena nepovratna CTN 
sredstva v višini 3.074.449,00 €, vrednost MOK 3.507.160,59 €.  

S projektom bo razbremenjeno oziroma postopno umikanje mirujočega prometa s centra Kopra, 
uvedene bodo alternativne oblike dostopa in ureditev odprtih javnih mestnih površin ter doseganje 
cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij. 

B:  »Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru«, projekt je bil uvrščen 
v seznam izbranih operacij – 1. faza, januarja 2020. 

MOK projekta ni prijavila na 2. fazo povabila. Predvidena nepovratna sredstva so prerazporejena na 
projekt »Gradnja parkirna hiše P+R Sonce«.  

C: »Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru« projekt je bil uvrščen v seznam 
izbranih operacij – 1. faza, januarja 2020. MOK projekta ni prijavila na 2. fazo povabila. Predvidena 
nepovratna sredstva so prerazporejena na projekt »Gradnja parkirna hiše P+R Sonce«.  

D: »Mobilna povezava Markovec«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, 
januarja 2020. MOK projekta ni prijavila na 2. fazo povabila. Predvidena nepovratna sredstva so 
prerazporejena na projekt »Gradnja parkirna hiše P+R Sonce«.  

E: »Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih 
operacij – 1. faza, januarja 2020. MOK projekta ni prijavila na 2. fazo povabila. Predvidena nepovratna 
sredstva so prerazporejena na projekt »Gradnja parkirna hiše P+R Sonce«.  

1.5.3. Na povabilo ZMOSa k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z 
mehanizmom CTN (KS) je MOK prijavila projekt »Obnova avtobusne postaje«. 

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, januarja 2020. Oktobra 2020 je bil projekt 
prijavljen na 2. fazo povabila. 

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je 2.487.260,05 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva 
v višini 1.059.210,84 €, vrednost MOK 1.428.049,21 €.  

Z izvedbo projekta bodo zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost ter 
skladnost obstoječe avtobusne postaje z veljavno zakonodajo. Preplasten bo celoten plato avtobusne 
postaje, zamenjani dotrajani robniki, pretlakovani peroni, izdelana nadstrešnica nad peronom, 
dopolnjena oz. prilagojena bo spremljajoča talna in vertikalna prometna signalizacija in spremljajoča 
urbana oprema ter zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost. S projektom 
se bo celovito pristopilo k prometnim izzivom in trajnostnim rešitvam na področju urejanja prometa, 
predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja. 

1.5.4. Na povabilo ZMOSa k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z 
mehanizmom CTN je MOK prijavila projekt »Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in 
Žusterno«. 

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij februarja 2020. Novembra 2020 je bil projekt 
prijavljen na 2. fazo povabila. 

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je znašala 4.342.465,81 €, predvidena dodeljena nepovratna 
sredstva v višini 770.555,00 €, vrednost MOK 3.571.910,81 €.  

Z izvedbo projekta bo urejen obalni in priobalni pas, z namenom povečanja privlačnosti širšega 
območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje v izmeri 27.120 m2, 
revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami. 

Projekt je v fazi izvajanja. 



 

 178 

 

1.5.5. Na Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za 
prevoz potnikov je MOK uspešno prijavila in izvedla 2 projekta: 

A: »GRIFO ELECTRIC« 

Skupna vrednost investicije je bila na osnovi prejete ponudbe 221.552,00 €, od tega MOK 
76.271,99 € in EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad 145.280,01 €. 

Nabavljeni so 3 kavalirji (3 vozila kategorije N1, s pogonom na elektriko in brez emisij CO2), ki so že 
v funkciji. Projekt je fizično in finančno zaključen. 

B: »K-BUS E-SOLAR CITY« 

Skupna vrednost investicije je 713.700,00 €, od tega MOK 281.700,00 € in EKO SKLAD, Slovenski 
okoljski javni sklad 432.000,00 €. 

MOK je nabavila 3 električne avtobuse (3 vozila kategorije M2, s pogonom na elektriko in brez emisij 
CO2) namenjenih za posodobitev obstoječih linij. Vozila od meseca septembra 2020 že v funkciji. 
Projekt je fizično in finančno zaključen. 

1.5.6. MOK je na Javni poziv LAS Istre 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS za sklad EKSRP prijavila 4 projekte in z enim bila tudi uspešna: 

A: Projekt »SUHOZID« v katerem je bila MOK projektni partner z deležem udeležbe v višini 
40.000,00 € od tega MOK 12.131,15 € in LAS 27.868,85 €. Vodilni partner projekta je Inštitut IRRIS. 
Z izvedbo projekta bi MOK izvajala delavnice na temo suhozidne gradnje. 

Projekt je bil v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo, zabeležen kot administrativno 
nepopoln. 

B: Projekt »NAJBOLJŠA RIBA JE NAŠA RIBA« v katerem je bila MOK samo projektni partner z 
deležem udeležbe v višini 2.840,00 € od tega delež MOK 861,31 € in LAS 1.978,69 €. Vodilni partner 
je ZRS Koper. 

Projekt v fazi točkovanja ni bil odobren. 

C: Projekt »ŽIVETI Z MORJEM« v katerem je MOK projektni partner z deležem udeležbe v višini 
20.523,99 € od tega MOK 6.224,48 € in LAS 14.299,50 €. Vodilni partner je Občina Izola. 

MOK bo sodelovala v projektu s promocijskimi aktivnostmi partnerstva. 

Projekt je bil v fazi administrativnega pregleda zavrnjen. 

D: Projekt »OŽIVIMO PODEŽELJE« v katerem je MOK vodilni partner. Celotna vrednost investicije 
znaša 145.322,80 od tega MOK 16.922,95 € in LAS 112.819,65 €. 

S projektom bomo izvedli pregled rekreacijske infrastrukture na kraškem robu, izdelane bodo 
smernice upravljanja rekreacije in izvedena promocija v obliki izvajanja dogodkov. 

Projekt je v fazi izvajanja in bo potekal v letih 2021 in 2022. 

 

1.6. Projekti prijavljeni v letu 2020 

1.6.1 Na podlagi obvestila občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2020 in 2021, 
smo v mesecu februarju 2020 prijavili 2 projekta: 

A: »EUS in obnova vrtca Semedela enota Slavnik« z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena 
vrednost investicije znaša 1.065.628,34 €, od tega MOK – 326.353,24 €, posojilo MGRT (ZFO) – 
372.492,00 € in razpis programa Interreg VA IT-SI – 366.783,10 €.  

Novembra 2020 je MOK prejela pogodbo o sofinanciranju in decembra 2020 pridobila povratna 
sredstva v višini 372.492,00 €. 
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B: »Dozidava OŠ Ivana Baniča – Jagra Marezige« z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena 
vrednost investicije znaša 1.573.149,86 €, od tega MOK – 828.166,86 €, MGRT (ZFO nepovratna 
sredstva) – 744.983,00 €.  

Novembra 2020 je MOK prejela pogodbo o sofinanciranju in decembra 2020 pridobila nepovratna 
sredstva v višini 744.983,00 €. 

1.6.2. V okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira 
Evropska unija iz programa »LIFE-CARE4 CLIMATE«, je bil na MzI prijavljen projekt »19. EVROPSKI 
TEDEN MOBILNOSTI V KOPRU” z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena vrednost investicije 
znaša 16.768,20 €, od tega MOK – 8.568,20 €, MzI (nepovratna sredstva) – 6.000,00 €, projekt 
SaMBA (nepovratna sredstva) – 2.200,00 €.  

Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana v mesecu avgustu 2020. Projektne aktivnosti so bile 
izvedene v mesecu septembru 2020.  

1.6.3. Na Javni poziv Eko sklada 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude za naložbe v 
izgradnjo kolesarske infrastrukture je MOK julija 2020 prijavila projekt »Kolesarska in pešpot na 
delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru« z naslednjo finančno konstrukcijo: 

Celotna vrednost operacije ob prijavi je znašala 206.311,04 €. Predvidena višina sofinaciranja 
129.519,34 €, vrednost MOK 76.791,70 €. 

MOK je oktobra 2020 prejela pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude v višini 
122.729,05 €. 

Z izvedbo operacije bo zgrajen manjkajoči odsek kolesarske povezave na delu Dolinske ceste od 
krožišča Hofer do Mercatorja v dolžini 227,78 m.  

1.6.4. Na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 je MOK decembra 2020 prijavila projekt »Plezalna stena 
Koper« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 440.000,00 € od tega 
FŠ 70.000, 00€ in MOK 370.000,00€. 

Vloga je bila januarja 2021 dopolnjena z gradbenim dovoljenjem. Vloga je v fazi pregleda na Fundaciji 
za šport. 

Z izvedbo projekta bo zgrajena plezalna stena z jekleno konstrukcijo, na katero bodo pritrjeni 
plezalni paneli v višini 18 m. Omočeni bodi ustrezni infrastrukturni pogoji za kvalitetno izvajanje 
športnih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja…).  

1.6.5 MOK je na Javni poziv LAS Istre 2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS za sklad EKSRP prijavila projekt: 

A: Projekt »CENTER RIBIŠTVA« v katerem je MOK samo projektni partner z deležem udeležbe v 
višini 56.764,00 € od tega MOK 9.064,00 € in LAS 47.700,00 €.    

Vodilni partner je Zadruga profesionalnih ribičev Koper z.o.o.. MOK bo sodelovala v projektu s 
promocijskimi aktivnostmi projekta. 

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo. Končan odločitev oziroma odobritev se 
pričakuje sredi leta 2021. 

 

2. Področje pridobivanja nepovratnih sredstev preko EU razpisov 

2.1 V letu 2020 smo prijavili: 

A: »EUCF EU City Facility« projekt naslavlja področje energetske učinkovitosti oz. trajnostne oskrbe 
z energijo. V okviru projekta se izdela koncept za revitalizacijo objekta Libertas. Vrednost 
nepovratnih sredstev za MOK je 60.000,00 €. Projekt v fazi preverjanja ni bil odobren.   

2.2 V letu 2020 smo sodelovali na projektih v vlogi projektnega partnerja na številnih 
projektih: 
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A: ENES-CE: V projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2018. MOK želi kot 
projektni partner aktivno vključiti državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih načrtov in 
spodbujati soustvarjanje lokalne sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z aktivnim 
vključevanjem državljanov. 

MOK je v letu 2020 v sklopu projektnih aktivnosti opravila Revizijo lokalnega energetskega koncepta 
z vključevanjem javnosti. Izvedene so bile tri delavnice z vključevanjem občanov in drugih deležnikov 
(industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje.  

V okviru projekta smo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno orodje 
energetskega načrtovanja. Na podlagi pridobljenih izkušenj in strokovnih podlag projekta bomo 
ustanovili pilotno sončno energetsko zadrugo. 

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 34.335,50 €. 

B: FORTIS: v projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2019. 

Projekt FORTIS je namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter 
spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je na vzpostaviti povezav, ki so 
danes uporabnikom povsem nedostopne. 

V okviru projekta bo pripravljena študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega 
prometa ter bo ob nedeljah vzpostavljena dodatna avtobusna povezava med Koprom in Trstom. 

Mestna občina Koper je koordinator prvega delovnega sklopa DS 3.1 in je zadolžena za izdelavo 
metodologije za izvedbo analize konteksta čezmejnega območja, da bi ugotovili trenutno stanje, 
dobre prakse in obstoječe vrzeli ter zagotovili določitev operativnih rešitev za izboljšanje storitev za 
občane z ustaljenim medinstitucionalnim sodelovanjem med dvema državama. Rezultati tega 
delovnega sklopa bodo analiza konteksta čezmejnega območja in teritorialna analiza o potrebah in 
preverjene vse obstoječe čezmejne povezave ter strateške prioritete na nacionalni in deželni ravni. 
Organizirana je bila okrogla miza in izdelan bo akcijski načrt za optimizacijo javnega prevoza na 
čezmejnem območju in akcijski načrt za spodbujanje medinstitucionalnega dialoga s področja 
postopkov registracije vozil in izdaje 206/229 vozniških dovoljenj. MOK bo zadolžena zgolj za 
metodologijo, vse ostale aktivnosti bodo izvajali ostali projektni partnerji. Na osnovi analiz in 
medinstitucionalnega dialoga se bomo osredotočali na eksperimentiranje inovativnih rešitev za 
promocijo integracije storitev javnega prevoza (JP) na čezmejnem območju in za medsebojno 
spoznavanje upravnih postopkov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Ob 
upoštevanju različnih poskusov, ki so bili že izvedeni na čezmejnem območju bo projektno 
partnerstvo delalo na dodatni promociji čezmejnih povezav JP s 5 pilotnimi aktivnostmi: 1) PP2 
(RFVG) se bo osredotočal na promocijo povezav javnega avtobusnega prevoza Milje‒Koper; 2) 
Mestna občina Koper bo ocenila potencial novih javnih pomorskih povezav za turistične namene (na 
primer povezava z zavarovanimi območji IT in SI, povezave turističnih destinacij območja ...) in 3) 
Mestna občina Koper bo spodbujala integracijo čezmejne ponudbe javnega avtobusnega prevoza na 
prometnici Koper‒Trst; 4) VP (SEP) bo določil načine dopolnitve enotne celovito intermodalne 
vozovnice (avtobusvlak) IT-SI z dodatnimi storitvami. Znanje, ki je bilo pridobljeno v okviru DS 3.1 z 
udeležbo PP, pridruženih partnerjev in deležnikov v projektu, bo omogočilo spodbujanje dialoga ne 
samo pri izvajanju projektnih aktivnosti, temveč tudi pri sestavi usklajevalnega sistema, ki bo 
zagotovil dodano vrednost tudi po zaključku projekta. Izvedene bodo delavnice, kjer bodo določene 
skupne prioritete in predvideni ukrepi za izboljšanje povezav javnega čezmejnega prevoza in s tem 
tudi podani temelji za izdelavo skupnega časovnega načrta na področju. Ustanovljeno je stalno 
čezmejno koordinacijsko omizje (s protokolom, ki bo podpisan na zaključni konferenci), da bo 
zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku projekta. 

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 6.661,96 €. 

C: MULTI-E: V projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2018 in bo trajal vse do 
konca leta 2023. 

V okviru projekta je MOK v letu 2020 izvedla sledeče: nakup 3 »Kurjerc« za obratovanje po starem 
mestnem jedru, nakup 3 mini avtobusov – »Kurjer« za obratovanje v mestu Koper, v mestnih 
avtobusnih linijah in na novih linijah. Avtobusi in Kurjerce so v lasti Mestne občine Koper, predani v 
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upravljanje podjetju Arriva d.o.o.. Prav tako je bil pripravljen sistem za časovno načrtovanje 
optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja prevozov, da se omogoči učinkovita uporaba 
infrastrukture/sistema za polnjenje in prepreči zamude storitev zaradi zaračunavanja prevoza.  

Strošek nakupa omenjenih vozil je bil že naveden pod točko 1.5.5.. 

D: SaMBA: v projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2018, zaključi se v letu 2021. 

Projektne aktivnosti vključujejo pripravo študije prioritet in mobilnostnih potreb lokalnega 
prebivalstva. Projekt je odobren v okviru programa ALPINE SPACE in je sofinanciran v višini 85%. 
SaMBA spodbuja gibanje vedenja mobilnosti z zmanjšanjem zaznane razlike med trajnostnimi načini 
prevoza in zasebnimi avtomobili, s politiko nagrajevanja / oblikovanja cen, ki so pravične in 
neposredno povezane z zunanjimi stroški prevoza. 

MOK je v letu 2020 izvedla osrednji dogodek na prireditvi Evropski teden mobilnosti v mesecu 
septembru 2020. Nadgradili smo izvedbo akcije Peš bus v koprskih osnovnih šolah za šolsko leto 
2020/2021.   

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 28.806,04 €. 

E: ENERGY CARE: V projektu je MOK bila projektni partner. Izvajal se v okviru programa Interreg 
Italija - Slovenija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal od leta 
2017 in se je zaključil v letu 2020. 

V okviru projekta je MOK v letu 2020: Zaključila energetsko sanacijo in vse spremljajoče ukrepe na 
stavbi vrtca Semedela enota Slavnik: talna termična izolacija, termična izolacija strehe, izolacija 
fasade in zamenjava stavbnega pohištva, namestitev ventilov s termostatskimi glavami za 
zagotovitev celovitega energetskega upravljanja, učinkovita razsvetljava z LED regulatorji toka, 
naprave za nadzor porabe in proizvodnje tople sanitarne vode. Uredilo se je parkirišče za kolesa pred 
objektom vrtca z namenom spodbujanja zelene mobilnosti.  

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 442.839,91 €. 

F: INTER BIKE II.: V projektu je MOK projektni partner. Projekt se je izvajal okviru programa Interreg 
Italija - Slovenija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal od leta 
2017 in se je zaključil v letu 2020. 

V okviru projekta je MOK v letu 2020 še naprej sodelovala pri aktivnostih vodenja in upravljanja 
projekta ter izvedla investicijo v kolesarsko stezo, pločnik in javno razsvetljavo na Slemenski cesti v 
Hrvatinih, ki omogoča uporabnikom varnejši promet v naselju ter je pripomogla k boljši čezmejni 
povezanosti Kopra z Miljami in Trstom. 

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 465.221,84 €. 

G: LIKE: V projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-
Hrvaška, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal od leta 2017 in se 
je zaključil v letu 2020.  

Projekt je bil usmerjen v območje Kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga 
interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa 
pa je nujno za njihovo ohranjanje. Skupni cilj projekta je bil vzpostavitev mehanizma upravljanja in 
nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Z ZRSVN – 
enoto Piran smo v prejšnjih letih skupaj postavili informacijske, obveščevalne in usmerjevalne table. 

V okviru ureditve mirujočega prometa in ceste se je uredila tudi informacijska točka za plezalce in 
druge uporabnike prostora. V letu 2020 so na tej isti informacijski točki bile še urejene sanitarije, in 
sicer postavljen je bil ekološki dehidracijski WC.  

Strošek projektnih aktivnosti v letu 2020 je znašal 31.581,59 €. 

H: ELENA: V projektu »Preparation and Mobilisation of Financing for Sustainable Energy 
Investments in Primorska Region Municipalities (PM4PM)” je MOK projektni partner. Projekt je 
podpirala Evropska Investicijska Banka v višini 90% upravičenih stroškov. 

Projekt se je zaključil v letu 2020. 
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Namen in cilj projekta je bil priprava in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno energijo 
na območju Primorskih občin. Tehnična pomoč EIB ELENA je bila odobrena v višini 2.250.000,00 € 
za realizacijo vsaj 45 mio € investicijskih projektov in je vključevala 23 sodelujočih občin: Nova 
Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Koper, Hrpelje-Kozina, Zagorje, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, 
Postojna, Sežana, Bovec, Cerkno, Izola, Trbovlje, Renče-Vogrsko, Logatec, Miren-Kostanjevica, Pivka, 
Brda, Log-Dragomer, Divača, Kanal ob Soči.  
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2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA 

MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020 

 

2.1. Pojasnila k bilanci stanja 

 
Na podlagi 2. ter 12. člena  Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna so podatki in obrazložitev iz bilance stanja sestavni del 
zaključnega računa. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige Mestne občine 
Koper in krajevnih skupnosti Mestne občine Koper. 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev so razčlenjena v skladu s Pravilnikom o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
Konsolidirana bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 zajema stanje 
sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike:  
 

- neposredni proračunski uporabnik » Občinski organi in uprava« ter  
- 22 krajevnih skupnosti Mestne občine Koper, ki poslujejo kot samostojne pravne osebe. 

 
Podatki v bilanci stanja in pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2020 v €-ih, brez centov. 
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KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tekoče leto Predhodno letoIndex 20/19

1 2 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 2.011.262.720 2.114.900.941 95,10

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.439.196 2.453.675 99,41

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.974.791 1.983.237 99,57

02 NEPREMIČNINE 1.932.664.506 2.034.747.188 94,98

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 108.591.085 106.443.480 102,02

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 46.845.083 44.978.845 104,15

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 27.973.259 26.740.965 104,61

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 77.840.978 81.552.837 95,45

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 25.383 -

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 90.012.092 86.310.695 104,29

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 38.736.597 35.934.982 107,80

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 200 2.091 9,56

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 1.360.910 2.425.638 56,11

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 4.117.055 4.179.801 98,50

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 57.461 83.964 68,44

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 2.573.137 145.177 1.772,41

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 15.500.000 11.600.000 133,62

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 20.280 19.863 102,10

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 10.212.968 11.375.444 89,78

18 NEPLAČANI ODHODKI 4.867.895 6.028.500 80,75

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 26.691 74.504 35,82

C) ZALOGE 0 0 -

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 -

31 ZALOGE MATERIALA 0 0 -

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 -

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 -

34 PROIZVODI 0 0 -

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 -

36 ZALOGE BLAGA 0 0 -

37 DRUGE ZALOGE 0 0 -

0 0 -

I. AKTIVA SKUPAJ 2.049.999.317 2.150.835.923 95,31

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 50.083.727 53.792.846 93,10

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 23.775.119 22.633.323 105,04

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 869.444 847.672 102,57

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 430.377 362.551 118,71

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 2.476.569 3.348.006 73,97

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 437.765 583.115 75,07

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 3.654.761 1.873.765 195,05

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28 NEPLAČANI PRIHODKI 14.295.366 15.103.048 94,65

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.610.837 515.166 312,68

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.026.224.198 2.128.202.600 95,21

90 SPLOŠNI SKLAD 1.994.600.927 2.094.452.101 95,23

91 REZERVNI SKLAD 324.300 237.867 136,34

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.402 91.472 34,33

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 30.989.245 33.111.359 93,59

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 278.324 309.801 89,84

I. PASIVA SKUPAJ 2.049.999.317 2.150.835.923 95,31

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 50.083.727 53.792.846 93,10
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A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine 
kontov od 00 do 09) 
 
Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 2.011.262.720 € in se je v 
primerjavi z lanskih letom znižalo za 4,9%.  
Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju sledi v nadaljevanju: 
 
Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Stanje sredstev znaša 2.439.196 € in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za  0,59%.   
 

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

    

MESTNA OBČINA KOPER 2.437.948 2.452.427 99,41 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 1.248 1.248 100,00 

    

SKUPAJ 2.439.196 2.453.675 99,41 

 

V skupino teh sredstev štejemo: 

 

- dolgoročno odložene stroške v višini 278.324 €. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do 
pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbena razmerja iz naslova nakupa 
zemljišč.  

- premoženjske pravice v lasti Mestne občine Koper iz naslova računalniških aplikacij v višini 
2.159.624 €. 

 
Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.248 €. 
 
Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 
 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.974.791 € in se je v  primerjavi s 
preteklim letom zmanjšal za 0,43%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano 
amortizacijo računalniških programov in se je zmanjšal zaradi odpisa zastarele programske 
opreme. 

 

PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

    

MESTNA OBČINA KOPER 1.973.543 1.982.001 99,57 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 1.248 1.236 100,97 

        

SKUPAJ 1.974.791 1.983.237 99,57 

 
 
Skupina kontov 02 – Nepremičnine 
 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 1.932.664.506 €. V primerjavi z letom 2019 se je znižala 
za  5,02%. 
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NEPREMIČNINE LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 1.927.968.532 2.029.757.105 94,99 

Zemljišča 1.643.215.938 1.741.398.484 94,36 

Zgradbe 121.940.486 124.827.369 97,69 

Infrastruktura gospodarskih javnih služb 112.277.220 111.451.023 100,74 

Nepremičnine v gradnji 50.534.888 52.080.229 97,03 

        

KRAJEVNE SKUPNOSTI 4.695.974 4.990.083 94,11 

Zemljišča 112.977 112.977 100,00 

Zgradbe 3.950.406 3.932.523 100,45 

Nepremičnine v gradnji 632.591 944.583 66,97 

SKUPAJ 1.932.664.506 2.034.747.188 94,98 

 
 

  Grafični prikaz strukture nepremičnin Mestne občine Koper po nabavni vrednosti: 
 

 
 

 
Nepremičnine Mestne občine Koper 

 

Zemljišča se v poslovne knjige evidentirajo po nabavni vrednosti, če gre za nakup oziroma 
po ocenjeni vrednosti, če gre za pridobitev po sklepu sodišča oziroma pogodbah o prenosu 
nepremičnin, katerih namen je razmejitev lastništva med Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS ter  Mestno občino Koper. Njihova vrednost v bilanci znaša 1.643.215.938 €. V 
primerjavi s preteklim letom se je zmanjšala, saj je bila evidenca ponovno usklajena z 
zemljiško knjigo (veliko parcel je bilo izločenih iz evidence na podlagi dedovanja, uskladitve 
z zemljiško knjigo, prenos na RS…). Pri evidentiranju vrednosti zemljišč je bila upoštevana 
nova ocena vrednosti prostih stavbnih zemljišč v občini Koper, ki je bila opravljena s strani 
cenilca in izvedenca gradbene stroke, dne 3.12.2020. 

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2020 znižale zaradi zaključka investicij ter prenosa v 
uporabo. V letu 2020 so bile v večji meri prenesene investicije v gospodarsko javno 
infrastrukturo, ceste ter investicije s področja vzgoje in izobraževanja. 

85%

6%
6% 3%

Zemljišča

Zgradbe

Infrastruktura gospodarskih
javnih služb

Nepremičnine v gradnji
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Na investicijah v teku ostajajo odprte investicije, ki jih bo občina v premoženje prenesla po 
zaključku investicije oz. po pridobitvi ustrezne dokumentacije o zaključku in prenosu v 
uporabo. 

 

Vrednost zgradb in vrednost infrastrukture gospodarskih javnih služb se je znižala zaradi 
rednega letnega odpisa, zaradi prenosa v upravljanje Zavodu za mladino, kulturo in turizem 
Koper ter zaradi izločitev (prodaje). 

 
Nepremičnine krajevnih skupnosti 
 
Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2019 znižala za 
5,89%, predvsem na račun zaključenih investicij v teku, ki so bile prenešene v knjige lastnika, 
to je Mestne občine Koper. Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti predstavljajo 
zgradbe, ki so v njihovi lasti. 
 
Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin 
 

PV NEPREMIČNIN LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 106.602.253 104.573.295 101,94 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 1.988.832 1.870.185 106,34 

        

SKUPAJ 108.591.085 106.443.480 102,02 

 

V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 2,02%, kar je posledica 
rednega letnega odpisa. 

 
Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA 
SREDSTVA LETO 2020 LETO 2019 

Index 
20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 46.163.146 44.357.434 104,07 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 681.937 621.411 109,74 

        

SKUPAJ 46.845.083 44.978.845 104,15 

 

Nabavna vrednost opreme znaša 46.845.083 € in se je glede na lansko leto povečala za 
4,15%.  

Med opremo sodi  javna razsvetljava v višini  8.184.610 €, oprema v najemu gospodarskih 
javnih služb v višini 11.817.617 €, meteorna kanalizacija v višini 13.989.675 €. Preostala 
oprema zajema računalnike, pohištvo, turistično infrastrukturo in drugo opremo. 

 

Osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, so predvsem računalniki, pisarniška oprema in 
pohištvo, ki pa jih Mestna občina Koper in krajevne skupnosti zaradi uporabnosti še vedno 
uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. 
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Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 
 

PV OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH 
SREDSTEV LETO 2020 LETO 2019 

Index 
20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 27.474.348 26.282.577 104,53 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 498.911 458.388 108,84 

        

SKUPAJ 27.973.259 26.740.965 104,61 

 
Popravek vrednosti opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 4,61 % in sicer za 
vrednost rednega letnega odpisa. 
 
Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe 
 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

Delnice 8.166.793 10.010.775 81,58 

Naložbe v podjetja 28.203.553 28.087.857 100,41 

Naložbe v umetnine 146.421 161.948 90,41 

Javni stanovanjski sklad 41.324.211 43.292.257 95,45 

        

SKUPAJ NALOŽBE 77.840.978 81.552.837 95,45 

 

Naložbe so izkazane v skladu s 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. 

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 77.840.978 € in se je v primerjavi z letom 2019 
znižala za 4,55 %. Znižanje je predvsem posledica znižanja tečaja delnice Luke Koper d.d. ter 
znižanje namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada. 

 

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo: 

 

- delnice  v višini 8.166.793 €.  

Občina razpolaga s 439.159 enotami delnic Luke Koper, kar vrednoteno po borznem tečaju 
na dan 31.12.2020 znaša 8.080.526 €. Ostalo so delnice, ki jih je Mestna občina Koper 
pridobila kot zapuščino od občanov po raznih postopkih. Vrednost delnic, ki kotirajo na 
borzi, je evidentirana na osnovi poštene vrednosti (borzni tečaj na dan 31.12.2020). Znižanje 
vrednosti delnic je v pretežni meri posledica znižanja tečaja delnic Luke Koper. 

 

- kapitalske naložbe v gospodarske družbe so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 
0,41%. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbo v podjetje Bonifika d.o.o.  ter 
javna podjetja Marjetica Koper in Rižanski vodovod d.o.o. Ostalo so manjše naložbe v razna 
podjetja.  
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- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se je po 
podatkih Javnega stanovanjskega sklada glede na lansko leto znižalo za 4,55%, kar je v večji 
meri posledica rednega letnega odpisa in izločitev med letom. 

 

- vrednost osnovnih sredstev, ki se izkazujejo kot umetnine, v višini 146.421 €. Del umetnin 
se je v letu 2020 prenesel v upravljanje Javnemu zavodu za mladino, kulturo in turizem 
Koper. 

Vrednost umetnin krajevnih skupnosti znaša 1.111 €. 

 
Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
 

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 79.137 € ter zajema terjatve Mestne občine Koper do 
fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju 
izgradnje priključkov na kanalizacijo v višini 31.402 € ter terjatev do krajevne skupnosti 
Hrvatini za založena sredstva odškodnine pri prodaji nepremičnine v letu 2011 v višini 
47.735 €. . Terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 znašajo 36.402 € so v bilanci stanja 
izkazane kot kratkoročna terjatev. Terjatev za založena sredstva se v bilanci pobota, zato 
konsolidirana bilanca na kontu 08 ne izkazuje salda. 

 

Krajevne skupnosti v letu 2020 ne izkazujejo dolgoročnih terjatev iz poslovanja. 
 
Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo sedanjo knjigovodsko vrednost sredstev, 
danih v upravljanje  posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Koper. Terjatve se 
na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
zakona o računovodstvu letno usklajujejo. Osnova za uskladitev so računovodski podatki 
pravnih oseb, ki sredstva evidentirajo v svojih poslovnih knjigah in zanje obračunavajo letno 
amortizacijo. Sredstva so se v primerjavi z letom poprej povečala  za 4,29%, kar je posledica 
povečanih in zaključenih investicij, ki so se prenesla v upravljanje. 

 

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

Javni zavodi 88.787.329 85.173.454 104,24 

Samoupravna narodna skupnost Italijanov 1.224.763 1.137.241 107,70 

        

SKUPAJ 90.012.092 86.310.695 104,29 

 

Pregled terjatev za sredstva v upravljanju po uporabnikih (10 največjih): 
 

    
DELEŽ V SREDS.V 

UPRAVLJANJU   

        

ZAVOD ZA ŠPORT KOPER 26.850.184 29,83%   

OŠ KOPER 10.272.045 11,41%   

OŠ PRADE 4.746.059 5,27%   

OBALNE LEKARNE KOPER 4.473.904 4,97%   
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ZAVOD ZA MLADINO,KULTURO IN 
TURIZEM 4.160.936 4,62%   

ZDRAVSTVENI DOM KOPER 3.572.333 3,97%   

VRTEC KOPER 3.440.234 3,82%   

OŠ DUŠANA BORDONA 3.118.043 3,46%  

GLEDALIŠČE KOPER 3.059.763 3,40%   

OŠ DEKANI 2.991.920 3,32%   

VRTEC SEMEDELA 2.682.794 2,98%   

    

    90.012.092   

 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(skupine kontov od 10 do 19) 
 
Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 38.736.597 € in se je v 
primerjavi s preteklim letom povečalo za  7,80 %. 
 
Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice 
 

Na dan 31.12.2020 je v skupini konta 10 evidentiranih 200 € sredstev v blagajni.  

Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih stanj v okviru denarnih sredstev v blagajni. 
 
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 

Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša 1.360.910 €, kar predstavlja denarna 
sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.  

 
Od tega znašajo stanja denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti 824.656 €. 
 
Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 
31.12.2020 so naslednja: 
 

DENARNA SREDSTVA LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

    

MESTNA OBČINA KOPER 536.254 1.628.569 32,93 

KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI 46.448 33.549 138,45 

KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT 34.282 27.748 123,55 

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL 61.384 50.001 122,77 

KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI 78.791 70.777 111,32 

KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE 10.227 7.135 143,34 

KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN 22.640 37.146 60,95 

KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI 84.756 90.713 93,43 

KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER 42.891 45.161 94,97 

KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA  12.851 9.001 142,77 

KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM 12.352 14.525 85,04 

KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE 18.389 14.206 129,44 

KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE 47.539 41.383 114,88 



 

 191 

KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI 41.623 70.495 59,04 

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE 38.786 27.266 142,25 

KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC 28.436 11.506 247,14 

KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON 34.669 33.778 102,64 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN 60.728 56.839 106,84 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE 32.479 34.220 94,91 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE 18.837 3.664 514,14 

KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL 62.405 92.835 67,22 

KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID 27.173 18.719 145,16 

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA 6.970 6.402 108,87 

SKUPAJ 1.360.910 2.425.638 56,11 

 
 
Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2020 znaša 4.117.055 €. Terjatve so se v primerjavi 
s preteklim letom znižale za 1,5%. 
 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO 
VRSTAH LETO 2020 LETO 2019 

Index 
20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 3.871.053 3.944.024 98,15 

Najemnine poslovnih prostorov 48.602 117.659 41,31 

Prodaja nepremičnin 95.661 37.481 255,23 

Dvomljive terjatve 676.051 685.922 98,56 

Sporne terjatve 1.700.931 1.699.455 100,09 

Ostale kratkoročne terjatve 1.349.808 1.403.507 96,17 

        

KRAJEVNE SKUPNOSTI 246.002 235.777 104,34 

        

SKUPAJ 4.117.055 4.179.801 98,50 

 

Med redne kratkoročne terjatve sodijo terjatve za najemnine za poslovne prostore, terjatve 
od prodaje nepremičnin ter druge kratkoročne terjatve. V okviru kratkoročnih terjatev se 
izkazuje za 676.051 € dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 
roku ter za 1.700.931 € spornih terjatev, ki jih je Mestna občina Koper prijavila v postopke 
izterjave.  

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami je izkazan tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo 
vplačilo v letu 2021 in znašajo 31.402 €. 

Terjatve, ki so zapadle do 31.12.2020 znašajo 3.264.486 €. Mednje sodijo tudi vse dvomljive 
in sporne terjatve. Nezapadle terjatve znašajo 606.621 €. 

Mestna občina Koper je v letu 2020 redno in sprotno skrbela za izterjavo zapadlih terjatev 
tako, da je pošiljala opomine ter nadaljevala z izterjavo bodisi kot izvršbo ali s postopkom 
preko sodišča. 

V letu 2020 so bile na podlagi sklepa župana št. 477-1/2020 z dne 31.12.2020 odpisane 
terjatve v skupni višini 9.074 €. Od tega so znašale terjatve krajevnih skupnosti 2.397 € 
           

 



 

 192 

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 246.002 €. Krajevne skupnosti imajo 
terjatve predvsem iz naslova uporabnin poslovnih prostorov, dvoran, najemnin grobnih mest 
na vaških pokopališčih, oglaševanja v krajevnih glasilih in podobno. V večji meri gre za tekoče, 
nezapadle terjatve. 
 
Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine 
 

Stanje terjatev za dane predujme znaša 57.461 €. Za izvajanje postopkov preko sodišč in 
sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na 
podlagi obračuna oziroma sodišču na podlagi sodnega sklepa. 

Od tega znašajo predujmi krajevnih skupnosti 1.198 €. 
 
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi z letom 2019 
občutno povečale na račun zahtevkov, vezanih na pridobitev sredstev zaradi epidemije Covid-
19. 
 

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH 
UPORABNIKOV EKN LETO 2020 LETO 2019 

Index 
20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 2.572.791 144.877 1.775,85 

        

Neposredni uporabniki države 2.281.676 143.708 1587,72 

Neposredni uporabniki občine 288.787   - 

Posredni uporabniki države 2.328 469 - 

Posredni uporabniki občine 0 700 - 

Terjatve za obresti EZR 0 0 - 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 346 300 115,33 

        

SKUPAJ 2.573.137 145.177 1772,41 

 

Na dan 31.12.2020 občina izkazuje tudi terjatve do Ministrstva za finance ter Ministrstva za 
izobraževanje, šolstvo in šport iz naslova zahtevkov za povračilo sredstev iz naslova 
epidemije Covid-19 v skupni višini 2.136.515 €. Med terjatve do neposrednih uporabnikov 
države štejemo tudi terjatve za najemnine poslovnih prostorov. 

 
Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 346 €. 
 
V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih 
skupnosti v višini 797.026 €, ker se pobota s stanjem sredstev na računih, ki jih krajevne 
skupnosti evidentirajo na kontih lastnih virov v skupini kontov 90 ter del dolgoročne terjatve 
do krajevne skupnosti Hrvatini v višini 5.000 €, ki zapade v letu 2021. 
 
Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe 
 

Mestna občina Koper na dan 31.12.2020 izkazuje vrednost depozitov pri poslovnih bankah 
v višini 15.500.000 €.  

Krajevne skupnosti v letu 2020 ne izkazujejo kratkoročnih finančnih naložb. 
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Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 

Mestna občina Koper izkazuje na terjatvah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od 
depozitov v višini 20.280 €. Gre za terjatev za dani depozit, ki je bila v letu 2014 prijavljena 
v stečajni postopek ter redne terjatve iz naslova danih depozitov. 

 
Krajevne skupnosti v letu 2020 ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.  
 
 
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve 
 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 10.212.968 € in se je glede na preteklo leto znižalo 
za 10,22% 

 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 10.210.765 11.371.452 89,79 

        

Terjatve do državnih in drugih inštitucij 12.301 25.313 48,60 

Terjatve za vstopni DDV 0 0 - 

Druge kratkročne terjatve 0 0 - 

Terjatve do zavezancev za davčne in 
nedav.prih. 10.198.464 11.346.139 89,88 

        

KRAJEVNE SKUPNOSTI 2.203 3.992 55,19 

        

SKUPAJ 10.212.968 11.375.444 89,78 

 

Terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo refundacije za boleznine delavcev. 

 

V tej skupini kontov se izkazujejo tudi terjatve iz naslova javnofinančnih davčnih in 
nedavčnih prihodkov. Med terjatvami za davčne prihodke so evidentirane terjatve, katerih 
nadzornik je FURS, po vsebini pa so razčlenjene na nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, davek na promet nepremičnin ter drugi davki ter zamudne obresti od navedenih 
davkov. Terjatve se evidentirajo na podlagi poročila terjatev in obveznosti JFP, ki ga vsake 
tri mesece objavi Uprava za javna plačila. V tej skupini občina izkazuje tudi terjatve za 
občinske in turistične takse. 

Med terjatve za nedavčne prihodke sodijo terjatve za komunalni prispevek, ki znaša 
8.700.050 € ter druge terjatve po evidenci FURS. 

 
Druge kratkoročne terjatve krajevnih skupnosti znašajo 2.203 €. 
 
Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki 
 

Stanje neplačanih odhodkov znaša 4.867.895 €.  

Neposredni proračunski uporabniki evidentirajo obveznosti za opravljene storitve, za 
dobavo blaga, obračunane plače in druge osebne prejemke za tekoče leto, obveznosti iz 
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naslova tekočih in investicijskih transferov kot neplačane odhodke in hkrati bremenijo 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, uporabnikov enotnega kontnega načrta 
in obveznosti iz poslovanja (skupine kontov 21, 22, delno 23 in 24). Neplačani odhodki se ob 
poravnavi obveznosti zmanjšajo v breme odhodkov tistega proračunskega obdobja, v 
katerem je opravljen denarni tok, ki predstavlja plačilo obveznosti. 

 
Od tega znaša višina neplačanih odhodkov krajevnih skupnosti 122.708 €. 
 
Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve 
 

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 26.691 €, so evidentirana sredstva za 
idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 €, sredstva v višini 24.727 €, zasežena v zvezi 
s tožbo podjetja Za Gradom ter na osnovi obvestila Ministrstva za finance evidentirani 
prihodki preteklega leta v višini 80 €. Slednji prihodki se nanašajo na leto 2020, v proračun 
pa so bili nakazani januarja 2021. 

 

Krajevne skupnosti v tej skupini ne izkazujejo stanja, ker se obveznosti iz naslova 
odškodnine krajevne skupnosti Hrvatini pobotajo s terjatvijo občine. 

 
C. ZALOGE 
 

Mestna občina Koper evidentira na kontih zalog protokolarna darila, katerih posamična 
vrednosti ni presegla vrednosti 100 €, zato se je oblikoval takojšen popravek vrednosti.  
Nabavna vrednost ter popravek vrednosti na dan 31.12.2020 sta znašala 1.487 €. 

Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih zalog. 
 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 23.775.119 € in zajema 
konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti zvišale za 5,04%. 
 
Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 
 
Glede na preteklo leto so višje za 2,57%. 

Stanje v višini 839.063 € zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo 
razpisni pogoji in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.  

 

Varščine krajevnih skupnosti znašajo  30.381 €. 

 
Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 18,71%. 
V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač 
in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 430.377 €.  
 
Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih obveznosti do zaposlenih. 
 
Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.476.569 €. V primerjavi z letom 2020 so 
se obveznosti zmanjšale  za 26,03%. Znesek tekočih obveznosti občine, ki zapade v plačilo v 
letu 2021 znaša 1.869.743 €. 

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnitve pogodbenih pogojev znaša 98.103 €.  Za 
ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z 
dobavitelji.  

 
Od tega znaša višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti 119.276 € in 
zapadejo v letu 2021. 
 

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:  

           v € 

MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. 474.349,18 

PRIMORJE d.d. - v stečaju 368.324,56 

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D.,LJUBLJANA 279.174,63 

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.O.O. 209.690,92 

GRAFIST D.O.O. 199.697,46 

B IN B FIN D.O.O. 85.110,61 

SCT D.D. 56.740,23 

KOMUS D.O.O. 56.102,07 

ELEKTRO PRIMORSKA D.D 45.932,54 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. 37.555,84 

              
Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 
Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 437.765 € in se je v primerjavi z 
letom 2019 znižalo za 24,93%. 
 

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA LETO 2020 LETO 2019 
Index 

20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 424.839 543.100 78,22 

Kratkoročne obveznosti za dajatve 75.396 65.080 115,85 

Obveznost za DDV 57.690 113.780 50,70 

Ostale kratkoročne obveznosti 176.459 135.099 130,61 

Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl. 0 0 - 

Obvez. do zavezancev za davčne dajatve 115.294 229.141 50,32 

        

KRAJEVNE SKUPNOSTI 12.926 40.015 32,30 

        

SKUPAJ 437.765 583.115 75,07 

 

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve v višini 75.396 se izkazujejo obveznosti iz 
naslova prispevkov na plače, sejnine in avtorske honorarje. 

Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost znaša 57.690 €. 

Med ostalimi kratkoročnimi obveznostmi se izkazujejo obveznosti do drugih prejemnikov 
proračunskih sredstev ter razne obveznosti do občanov. 
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V skupini kontov 236 se na podlagi poročila Terjatev in obveznosti javnofinančnih 
prihodkov, objavljenega v na spletni strani Uprave za javna plačila izkazujejo na dan 
31.12.2020 obveznosti za davčne prihodke v višini 115.294 €. 

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 12.926 €. 
 
Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 3.654.761 € 
in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 95,05%. 
 

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV  
EKN LETO 2020 LETO 2019 

Index 
20/19 

        

MESTNA OBČINA KOPER 3.654.414 1.872.600 195,15 

        

Neposredni uporabniki države 1.717 3.194 53,76 

Neposredni uporabniki občine 8.152 11.818 68,98 

Posredni uporabniki države 318.801 281.590 113,21 

Posredni uporabniki občine 3.278.645 1.536.393 213,40 

Obveznosti do ZZZS in ZPIZ 47.099 39.605 118,92 

        

KRAJEVNE SKUPNOSTI 347 1.165 29,79 

        

SKUPAJ 3.654.761 1.873.765 195,05 

 

Stanje obveznosti v višini 3.654.414 € zajema obveznosti, ki nanašajo pretežno na 
obveznosti za izplačila tekočih transferov javnim zavodom za financiranje programov javnih 
služb po sklenjenih pogodbah, obveznosti do krajevnih skupnosti, Javnega stanovanjskega 
sklada ter ZPIZ in ZZZS. Občina izkazuje obveznosti iz naslova povračil stroškov, vezanih na 
epidemijo Covid 19 do svojih posrednih proračunskih uporabnikov v višini 2.046.756 €. 

 

Obveznosti krajevnih skupnosti znašajo 347 €.  
 
Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki 
 

Neplačani prihodki znašajo 14.295.366 €. Ob nastanku poslovnega dogodka, to je ob 
izstavitvi računa, sklenitvi pogodbe ali na osnovi drugih dokumentov, na podlagi katerih so 
poslovni partnerji dolžni plačati določene storitve, se le ti evidentirajo na kontih neplačanih 
prihodkov, zmanjšani za vstopni davek na dodano vrednost, ko gre za obdavčljivo dejavnost. 
Ta se evidentira na kontih skupine 23. Hkrati so ti poslovni dogodki evidentirani kot terjatve 
na kontih 12 in 14. Vsebina neplačanih prihodkov je pojasnjena v okviru kontov 12 in 14. Ob 
plačilu terjatve se neplačani odhodki zmanjšajo v dobro prihodkov v obdobju, ko nastane 
denarni tok – prejem denarnih sredstev. 

Neplačani prihodki so se glede na leto 2019 znižali za 5,35%.  

 

Od tega znaša višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti 229.839 €. 
 
Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve 
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Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev  znaša 1.610.837 € in se je v primerjavi z letom 
poprej povečalo za trikrat. Sem sodijo dani avansi, popravki vrednosti dvomljivih in spornih 
terjatev ter terjatve iz naslova refundacij plač. Občina v letu 2020 v tej skupini izkazuje 
namenska sredstva v višini 1.387.680, ki so bila nakazana na račun občine iz naslova kupnine 
prodaje nepremičnine št. 865/2 k.o. Ankaran. 
 
Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti 1.252 €. 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Skupina kontov 90 - Splošni sklad 
 

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.994.600.927 €. Splošni sklad 
se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 4,77 %, k čemur največ prispeva evidentiranje 
zmanjšanje nepremičnega premoženja ter zmanjšanje vrednosti delnic. Splošni sklad 
oblikujejo naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne 
naložbe, dolgoročno dana posojila, naložbe v sredstva dana v upravljanje ter sredstva na 
računih, ki predstavljajo presežke prihodkov nad odhodki. Vrednosti posameznih vrst 
sredstev so navedena v skupinah 00 – neopredmetena osnovna sredstva, ter skupinah od 
01-07 in 09. 

 
Od tega znaša višina splošnega sklada krajevnih skupnosti 2.897.345 €, pri čemer je upoštevan 
pobot terjatev za sredstva na računih v višini 797.026 €. 
 
Skupina kontov 91 – Rezervni sklad 
 
Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 
324.300 € namenskih denarnih sredstev. V letu 2020 je bilo v sklad vplačanih 200.000 €, po 
sklepih župana in odloku občinskega sveta pa porabljenih 113.567 €. 
 
Skupina kontov 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev zajema dolgoročne terjatve Mestne občine 
Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o 
sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo.  

 

Krajevne skupnosti v tej skupini kontov ne izkazujejo terjatev. 
 
Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti 
 

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 30.989.245 € se nanašajo na višino neodplačane 
glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2020 
je Mestna občina Koper odplačala 2.494.606 € obrokov glavnic, zadolžila pa se je za 372.492 
€. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2020 so naslednja: 

 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. 10.622.959 

BKS bank 2.800.000 

Delavska hranilnica d.d. 4.700.000 
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EKO sklad RS 1.278.272 

RS MGRT 2.104.348 

Unicredit banka d.d. 5.625.000 

SID banka 3.858.666 

SKUPAJ 30.989.245 

 
Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti. 
 
Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti 
 

Stanje obveznosti znaša 278.324 € in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so 
pojasnjeni v skupini kontov 00. 

 
Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence 
 

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 50.083.727 €. MOK vodi v 
poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki 
so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove 
namenskosti in sledljivosti sredstev.  

 

Šolnine zaposlenih 2.252 

Investicijski transferi drugim PU 710.536 

Prejete bančne garancije 7.569.653 

Namenski prihodki 10.080.252 

Druge evidence (stavbne pravice) 498.022 

Drobni inventar nižje vrednosti 123.989 

Projekti sofinancirani s strani EU 904.278 

Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo 1.262.273 

Dane garancije -zavarovanje kreditov 28.884.897 

    

SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER 50.036.152 

    

KRAJEVNE SKUPNOSTI 47.575 

SKUPAJ 50.083.727 

 

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete ter dane bančne garancije. Sledijo 
namenska sredstva v višini 10.080.252 €, ki se kot neporabljena namenska sredstva 
prenašajo v naslednje leto.  

Izvenbilančno se po navodilih o evidentiranju javno-zasebnega partnerstva vodi tudi 
naložba v obnovo kurilnic. Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2020, ki jo v svojih knjigah 
vodi zasebni partner, znaša 1.262.273 €.  

Transferna sredstva javnim zavodom, ki niso posredni uporabniki občinskega proračuna in 
niso zajeta v sredstvih v upravljanju Mestne občine Koper znašajo 710.536. Od tega znašajo 
sredstva za vplačane garancijske sheme Regionalnemu razvojnemu centru 471.178 €. 

Vrednost danih  in prejetih stavbnih pravic znaša skupaj 498.022 €. 

Za projekte, sofinancirane iz EU  (kanalizacije Šmarje, Škofije, Zazid, Dekani, obnova dvorane 
Bonifika) se v dobi koristnosti pri najemniku infrastrukture, zagotavlja  tudi ločeno 
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izvenbilančno evidenco odhodkov in prihodkov. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 
31.12.2019 znaša 904.278 €. Podatkov za leto 2020 še nismo prejeli, kar podjetja 
zaključujejo poslovne izide v marcu. 

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 
31.12.2020 znašajo 2.252 €. 

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 € znaša 123.989 €. 
Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z 
dobo uporabnosti nad enim letom. 

 
Izvenbilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 47.575 €. Krajevne skupnosti izvenbilančno 
vodijo evidenco drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom ter neporabljena 
sredstva namenskih prihodkov. 
 

 2.2. Druga pojasnila 

 

Mestna občina Koper je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost za dejavnost 
opremljanja stavbnih zemljišč, uporabo prostorov, prodajo nepremičnin ter najema 
infrastrukture gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij, upravljanje javnih 
parkirišč, pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti, plakatiranja in nameščanje 
transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih, upravljanje 
mestne tržnice, upravljanje pristanišč ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.  

 

Na podlagi predpisanega načina evidentiranja transfernih prihodkov krajevnih skupnosti, 
transfernih odhodkov proračuna za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti in 
evidentiranja vseh odhodkov ter vseh lastnih prihodkov krajevnih skupnosti, v Mestni občini 
Koper zagotavljamo celotno evidenco v poslovnih knjigah proračuna. Evidenca lastnih 
prihodkov in celotnih odhodkov je vzpostavljena na osnovi avtomatskega prenosa podatkov 
knjiženih v poslovnih knjigah posameznih krajevnih skupnosti v poslovne knjige proračuna.  

 

Za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je Mestna občina Koper 
uporabila lastne vire, prejeta sredstva iz državnega proračuna,  sredstva donacij, prejeta 
sredstva iz Evropske unije in drugih mednarodnih institucij ter  najeta posojila.  

 

Občina je v letu 2020 nadaljevala z izterjavo zapadlih terjatev. Za tekoče terjatve so se 
pošiljali opomini, za dvomljive pa so bili sproženi postopki za izvršbe oziroma sodna 
izterjava. Terjatve, za katere se je ugotovilo, da jih kljub vsem pravnim sredstvom ni bilo 
mogoče izterjati, so bile v skladu s sklepom župana št. 477-1/2020 odpisane v skupni višini 
9.074 €. Od tega so znašale terjatve krajevnih skupnosti 2.397 €. 

 

Občina je v skladu z Zakonom o računovodstvu ter navodili o pripravi in izvedbi inventure 
za leto 2020 opravila popis sredstev in obveznosti do virov sredstev. Na osnovi sklepa 
župana o sprejeti inventuri so se odpisala in izločila  neuporabna in poškodovana osnovna 
sredstva.  

 

Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP, Ur.l. št. 55/2015) in upoštevajoč 71.člen 
ZIPRS1819 ter skladno s pojasnili Ministrstva za finance z dne 7.7.2016 ter  20.1.2017 o 
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ugotovitvi in porabi presežkov, je predpisano ugotavljanje presežka institucionalnih enot 
sektorja država, ki se zbira in evidentira na ločenem računu. Presežek, izračunan po ZFisP je 
negativen, zato ga v skladu z navodili Ministrstva za finance ni potrebno evidentirati. 

 

Občina je v letu 2020 izkazala spremembo povečanja stanja sredstev na računih v višini 
1.608.072 €. 

 
 

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA  RAČUNA  (v nadaljevanju EZR) ZA LETO 2020 

 

3.1. Uvod 

 
Zakladniški podračun EZR občine je posebni transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, 
preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU, vključeni v 
sistem EZRO). V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka 
preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene 
upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v 
nadaljevanju besedila: ZP). Podračuni PU imajo status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.  

3.2. Razkritje računovodskih pravil 

3.2.1. Pravne podlage  

 
Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja 
denarnih sredstev sistema EZR, Navodila za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov 
upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, Pravilnik o načinu ter 
rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 
na računih, vključenih v sistem EZR in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Upravljavec sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdela 
samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po 
Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02500 Zakladniški podračun 
EZR Mestne občine Koper  in matično številko 5874424001  
 
3.2. 2. Računovodska pravila 

 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter  
    nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka. 
b) v tokovih pa se ne izkažejo: 
     - nalaganje prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih       depozitov na 
poslovne banke in 
     - navidezne nočne vloge, to so navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj         
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in predstavljajo        navidezno 
združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah        upravljavca EZR. 
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3.3.  Računovodsko poročilo 

 

Obrazložitev bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 
 
 

Tekoče leto Predhodno leto

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 0 0

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

02 NEPREMIČNINE

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 7.549.782 7.068.858

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 7.549.782 7.068.858

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

18 NEPLAČANI ODHODKI

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

C) ZALOGE 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA

31 ZALOGE MATERIALA

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

34 PROIZVODI

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA

36 ZALOGE BLAGA

37 DRUGE ZALOGE

I. AKTIVA SKUPAJ 7.549.782 7.068.858

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 7.549.782 7.068.858

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 7.549.782 7.068.858

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28 NEPLAČANI PRIHODKI

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0

90 SPLOŠNI SKLAD

91 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

I. PASIVA SKUPAJ 7.549.782 7.068.858

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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3.3.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

 
Dobroimetje EZRO je sestavljeno iz denarja na računu EZRO, nočnih depozitov pa občina od 26.6.2017 
ne plasira več. Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2020 znaša 7.549.782  €.  
 
3.3.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO 

 
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 
Denarna sredstva v   Stanje računa EZRO   = Stanje ZP + ∑ stanje podračunov 
knjigi EZRO  = pri Banki Slovenije      PU EZRO 
 
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske 
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. 
 
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2020 (v €ih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 1.360.910 
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 6.188.872 
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.) 7.549.782 
4. Zakladniški podračun občine 0 
 7.549.782 

 
3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja 

 
Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša  7.549.782 € , kar predstavlja denarna sredstva podračunov PU 
(navidezne vloge). Obveznosti za presežek upravljanja EZR za leto 2020 ni.  
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3.4.  Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in 

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v €ih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na 
stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter) 

0 

4029 Drugi operativni odhodki (morebitni stroški) 0 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 

0 

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO 

0 
 

 

 

3.5.  Presežek/primanjkljaj upravljanja 

 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in presežek 
preteklega leta.  Pregled presežka upravljanja za leti 2019 in 2020 prikazuje Tabela 4. 
 
Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2019 in 2020 (v €ih)€€ 
 

Leto Presežek oz.primankljaj  
upravljanja 

2019 0 
2020 0 

 
 
 

 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

Zaključni

proračun

2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 65.621.29071.371.03671.371.036 91,991,9

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 59.383.30254.648.38654.648.386 108,7108,7

70 DAVČNI PRIHODKI 44.140.35842.340.45642.340.456 104,3104,3

700 Davki na dohodek in dobiček 29.520.15127.871.45627.871.456 105,9105,9

7000 Dohodnina 29.520.15127.871.45627.871.456 105,9105,9

703 Davki na premoženje 13.332.20212.918.00012.918.000 103,2103,2

7030 Davki na nepremičnine 11.165.44710.678.00010.678.000 104,6104,6

7031 Davki na premičnine 29.88330.00030.000 99,699,6

7032 Davki na dediščine in darila 572.285510.000510.000 112,2112,2

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 1.564.5871.700.0001.700.000 92,092,0

704 Domači davki na blago in storitve 1.288.0051.551.0001.551.000 83,083,0

7044 Davki na posebne storitve 14.94415.00015.000 99,699,6

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.273.0611.536.0001.536.000 82,982,9

71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.242.94412.307.93012.307.930 123,9123,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 9.725.7448.235.5308.235.530 118,1118,1

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 526.011650.000650.000 80,980,9

7102 Prihodki od obresti 1.165.47315.01015.010 ------

7103 Prihodki od premoženja 8.034.2607.570.5207.570.520 106,1106,1

711 Takse in pristojbine 50.84355.00055.000 92,492,4

7111 Upravne takse in pristojbine 50.84355.00055.000 92,492,4

712 Globe in druge denarne kazni 302.496275.000275.000 110,0110,0

7120 Globe in druge denarne kazni 302.496275.000275.000 110,0110,0

Stran 204 od 212



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

Zaključni

proračun

2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2020

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 174.871201.050201.050 87,087,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 174.871201.050201.050 87,087,0

714 Drugi nedavčni prihodki 4.988.9903.541.3503.541.350 140,9140,9

7141 Drugi nedavčni prihodki 4.988.9903.541.3503.541.350 140,9140,9

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.501.7259.706.0009.706.000 25,825,8

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 728.3536.500.0006.500.000 11,211,2

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 723.7086.500.0006.500.000 11,111,1

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 4.64500 ------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.773.3723.206.0003.206.000 55,355,3

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.773.3723.206.0003.206.000 55,355,3

73 PREJETE DONACIJE 400.530200.400200.400 199,9199,9

730 Prejete donacije iz domačih virov 400.530200.400200.400 199,9199,9

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 400.000200.400200.400 199,6199,6

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 53000 ------

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.118.3956.516.2506.516.250 47,947,9

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.090.0443.570.2903.570.290 86,686,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.030.6083.015.2903.015.290 100,5100,5

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 59.436540.000540.000 11,011,0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 015.00015.000 0,00,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 28.3512.945.9602.945.960 1,01,0

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 28.35185.00085.000 33,433,4

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0459.000459.000 0,00,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 02.401.9602.401.960 0,00,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 217.338300.000300.000 72,572,5

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 8.36600 ------

7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 8.36600 ------

Stran 205 od 212



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

Zaključni

proračun

2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2020

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 208.972300.000300.000 69,769,7

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 208.972300.000300.000 69,769,7

Stran 206 od 212



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

Zaključni

proračun

2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2020

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 61.896.74477.106.19877.106.198 80,380,3

40 TEKOČI ODHODKI 9.594.47711.278.56411.370.766 85,184,4

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4.345.2714.500.3414.631.209 96,693,8

4000 Plače in dodatki 3.881.1413.959.3414.087.253 98,095,0

4001 Regres za letni dopust 140.626145.241163.626 96,885,9

4002 Povračila in nadomestila 218.916272.683272.569 80,380,3

4003 Sredstva za delovno uspešnost 40.30451.00051.000 79,079,0

4004 Sredstva za nadurno delo 28.71936.50036.500 78,778,7

4009 Drugi izdatki zaposlenim 35.56435.57620.261 100,0175,5

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 712.348747.568746.640 95,395,4

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 355.141387.483389.604 91,791,2

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 290.679290.692287.775 100,0101,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 3.0913.0933.003 99,9102,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo 4.0934.0974.055 99,9101,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 59.34362.20362.203 95,495,4

402 Izdatki za blago in storitve 4.045.3875.329.2155.289.777 75,976,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.095.4691.678.5301.669.222 65,365,6

4021 Posebni material in storitve 230.835337.403338.338 68,468,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 380.590467.178470.703 81,580,9

4023 Prevozni stroški in storitve 87.812119.671134.635 73,465,2

4024 Izdatki za službena potovanja 14.71230.81833.150 47,744,4

4025 Tekoče vzdrževanje 487.200674.390681.124 72,271,5

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 221.507230.978137.073 95,9161,6

4027 Kazni in odškodnine 016.70040.200 0,00,0

4029 Drugi operativni odhodki 1.527.2631.773.5471.785.332 86,185,6
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403 Plačila domačih obresti 291.037301.440303.140 96,696,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 263.186270.000285.390 97,592,2

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 13.30013.6900 97,2---

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 14.55217.75017.750 82,082,0

409 Rezerve 200.434400.000400.000 50,150,1

4090 Splošna proračunska rezervacija 434200.000200.000 0,20,2

4091 Proračunska rezerva 200.000200.000200.000 100,0100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 31.661.77032.768.65932.713.861 96,696,8

410 Subvencije 1.814.7201.887.6601.949.000 96,193,1

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.814.7201.887.6601.949.000 96,193,1

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.780.78613.130.61413.492.952 97,394,7

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 64.28383.00083.000 77,577,5

4117 Štipendije 22.04023.50023.500 93,893,8

4119 Drugi transferi posameznikom 12.694.46313.024.11413.386.452 97,594,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.678.0702.994.0533.068.410 89,587,3

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.678.0702.994.0533.068.410 89,587,3

413 Drugi tekoči domači transferi 14.388.19414.756.33214.203.499 97,5101,3

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 502.640502.643477.500 100,0105,3

4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.594.4488.890.3028.535.740 96,7100,7

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.232.9475.299.5415.129.913 98,7102,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 58.15863.84660.346 91,196,4
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 18.052.02429.839.04629.946.555 60,560,3

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 18.052.02429.839.04629.946.555 60,560,3

4200 Nakup zgradb in prostorov 422.818509.3601.800.000 83,023,5

4201 Nakup prevoznih sredstev 588.689632.689632.000 93,193,2

4202 Nakup opreme 717.2671.004.293701.399 71,4102,3

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 52.37357.47543.350 91,1120,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.421.55317.786.26618.174.808 58,657,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.253.0944.890.6954.764.769 66,568,3

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 749.2911.128.092855.000 66,487,6

4207 Nakup nematerialnega premoženja 132.739242.586282.600 54,747,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.714.2013.587.5902.692.629 47,863,7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.588.4733.219.9293.075.016 80,484,2

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 655.9461.280.1681.239.196 51,252,9

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 299.000524.768511.196 57,058,5

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 58.400208.400181.000 28,032,3

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 298.546547.000547.000 54,654,6

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.932.5271.939.7611.835.820 99,6105,3

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.932.5271.939.7611.835.820 99,6105,3
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     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-5.735.162 3.724.546-5.735.162 ------III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-5.448.732 2.850.111-5.447.032 ------

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

10.601.163 18.127.05610.563.759 171,0171,6
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 5.6405.0005.000 112,8112,8

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.6405.0005.000 112,8112,8

752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.6405.0005.000 112,8112,8

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 5.6405.0005.000 112,8112,8

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

5.000 5.6405.000 112,8112,8

Stran 211 od 212



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

Zaključni

proračun

2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks
2020

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 372.492600.000600.000 62,162,1

50 ZADOLŽEVANJE 372.492600.000600.000 62,162,1

500 Domače zadolževanje 372.492600.000600.000 62,162,1

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 372.492600.000600.000 62,162,1

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.494.6062.494.6082.494.608 100,0100,0

55 ODPLAČILA DOLGA 2.494.6062.494.6082.494.608 100,0100,0

550 Odplačila domačega dolga 2.494.6062.494.6082.494.608 100,0100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.076.7502.076.7512.218.085 100,093,6

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 141.333141.3340 100,0---

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 276.523276.523276.523 100,0100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-7.624.770 1.608.072-7.624.770 ------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.894.608 -2.122.114-1.894.608 112,0112,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.735.162 -3.724.5465.735.162 ------

12.904.491XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

10.079.87410.079.874
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

400 - Občinski organi in uprava

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

400 Občinski organi in uprava 60.983.89775.467.07375.467.073 80,8 80,8

409.47101 POLITIČNI SISTEM 448.619513.149 79,8 91,3

409.4710101 Politični sistem 448.619513.149 79,8 91,3

267.57501019001 Dejavnost občinskega sveta 298.722344.022 77,8 89,6

84.6982006 Sejnine in nadomestila delovnih teles 84.700130.000 65,2 100,0
84.6984029 Drugi operativni odhodki 84.700130.000 65,2 100,0

158.1622025 Financiranje političnih strank 158.162158.162 100,0 100,0
158.1624120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 158.162158.162 100,0 100,0

24.7142026 Financiranje klubov svetnikov 55.86055.860 44,2 44,2
24.1254020 Pisarniški in splošni material in storitve 47.92947.929 50,3 50,3

5894022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 840590 99,9 70,2

04025 Tekoče vzdrževanje 400400 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 6.6916.941 0,0 0,0

141.89601019003 Dejavnost župana in podžupanov 149.897169.127 83,9 94,7

86.1902001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem 86.80884.508 102,0 99,3
82.6484000 Plače in dodatki 83.26481.186 101,8 99,3

1.8814001 Regres za letni dopust 1.8821.774 106,0 100,0

1.6614002 Povračila in nadomestila 1.6621.548 107,3 100,0
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13.9712004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje 13.98613.916 100,4 99,9
7.5674010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.5757.536 100,4 99,9

6.0624011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.0686.038 100,4 99,9

2574012 Prispevek za zaposlovanje 257256 100,2 99,8

864013 Prispevek za starševsko varstvo 8686 99,4 99,4

40.9472008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev 48.30070.000 58,5 84,8
40.9474029 Drugi operativni odhodki 48.30070.000 58,5 84,8

7882071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji 803703 112,1 98,1
7884015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 803703 112,1 98,1

60.10002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 94.30084.600 71,0 63,7

50.6890202 Urejanje na področju fiskalne politike 51.60041.900 121,0 98,2

50.68902029001 Urejanje na področju fiskalne politike 51.60041.900 121,0 98,2

50.6892477 Izdatki za finančne storitve 51.60041.900 121,0 98,2
2.3914020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.5003.000 79,7 95,7

48.2984029 Drugi operativni odhodki 49.10038.900 124,2 98,4

9.4110203 Fiskalni nadzor 42.70042.700 22,0 22,0

9.41102039001 Dejavnost nadzornega odbora 42.70042.700 22,0 22,0

9.4112180 Dejavnost nadzornega odbora 42.70042.700 22,0 22,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.00028.000 0,0 0,0

9.4114029 Drugi operativni odhodki 14.70014.700 64,0 64,0
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7.42103 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 12.30026.900 27,6 60,3

7.4210302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 12.30026.900 27,6 60,3

40003029001 Članarine mednarodnim organizacijam 400400 100,0 100,0

4003001 Mednarodne članarine 400400 100,0 100,0
4004029 Drugi operativni odhodki 400400 100,0 100,0

7.02103029002 Mednarodno sodelovanje občin 11.90026.500 26,5 59,0

7.0213092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper 11.90026.500 26,5 59,0
2204020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.80012.900 1,7 12,2

1.5574023 Prevozni stroški in storitve 2.0002.000 77,8 77,8

5.0054024 Izdatki za službena potovanja 5.6009.100 55,0 89,4

2394026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.5001.500 16,0 16,0

04029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 0,0 0,0

1.807.45004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.751.2743.538.186 51,1 65,7

506.4940402 Informatizacija uprave 682.000682.000 74,3 74,3

262.26104029001 Informacijska infrastruktura 430.000430.000 61,0 61,0

211.8822047 Nabava opreme in razvoj 310.400300.000 70,6 68,3
103.0554202 Nakup opreme 146.317102.000 101,0 70,4

108.8274207 Nakup nematerialnega premoženja 164.083190.000 57,3 66,3

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 08.000 0,0 ---

24.6982454 Vzpostavitev sistema GIS 49.60060.000 41,2 49,8
24.6984205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.00040.000 61,7 61,7

04207 Nakup nematerialnega premoženja 9.60020.000 0,0 0,0

25.6813124 Projekt Smart city 70.00070.000 36,7 36,7
1.7694205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.7690 --- 100,0

23.9124207 Nakup nematerialnega premoženja 68.23170.000 34,2 35,1
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244.23404029002 Elektronske storitve 252.000252.000 96,9 96,9

244.2342046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 252.000252.000 96,9 96,9
5.9214020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.0007.000 84,6 84,6

118.6184025 Tekoče vzdrževanje 124.070222.000 53,4 95,6

119.6954026 Poslovne najemnine in zakupnine 120.93023.000 520,4 99,0

1.300.9560403 Druge skupne administrativne službe 2.069.2742.856.186 45,6 62,9

290.74204039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 328.400291.986 99,6 88,5

13.4072007 Stroški oglasov, objav, razpisov 15.00015.000 89,4 89,4
13.4074020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.00015.000 89,4 89,4

33.5002056 Izdaja časopisa 51.00046.000 72,8 65,7
33.5004020 Pisarniški in splošni material in storitve 51.00046.000 72,8 65,7

9.0462540 Participativni proračun 11.00011.000 82,2 82,2
4.8564020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.8561.000 485,6 100,0

4.1904029 Drugi operativni odhodki 6.14410.000 41,9 68,2

02812 Monografija Kopra 014.000 0,0 ---
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 014.000 0,0 ---

39.0002813 e Koper. si 39.00057.386 68,0 100,0
39.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.00057.386 68,0 100,0

187.2982814 Odnosi z javnostmi 203.800140.000 133,8 91,9
187.2984020 Pisarniški in splošni material in storitve 203.800140.000 133,8 91,9

8.4912816 Vzdrževanje spletnih strani občine 8.6008.600 98,7 98,7
8.4914020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.6008.600 98,7 98,7

Stran: 216 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

400 - Občinski organi in uprava

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

110.03404039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 132.186155.500 70,8 83,2

33.0772009 Stroški protokolarnih obveznosti 40.18660.000 55,1 82,3
31.4434020 Pisarniški in splošni material in storitve 36.00052.500 59,9 87,3

1.0864021 Posebni material in storitve 2.6865.000 21,7 40,4

04023 Prevozni stroški in storitve 750750 0,0 0,0

5494026 Poslovne najemnine in zakupnine 750750 73,2 73,2

04029 Drugi operativni odhodki 01.000 0,0 ---

10.8532027 Občinski praznik 13.50022.000 49,3 80,4
5.6534020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.00012.500 45,2 70,7

2004021 Posebni material in storitve 3002.800 7,1 66,7

04023 Prevozni stroški in storitve 2001.700 0,0 0,0

5.0004119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 100,0 100,0

66.1032817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve 78.50073.500 89,9 84,2
57.1374020 Pisarniški in splošni material in storitve 67.00058.000 98,5 85,3

5.8554021 Posebni material in storitve 6.0006.000 97,6 97,6

3.1114026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.0008.000 38,9 77,8

04029 Drugi operativni odhodki 1.5001.500 0,0 0,0

900.18004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.608.6882.408.700 37,4 56,0

92.6371019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja 157.93095.200 97,3 58,7
4724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7001.000 47,2 67,5

54.8394025 Tekoče vzdrževanje 94.2308.000 685,5 58,2

04027 Kazni in odškodnine 16.50040.000 0,0 0,0

1.2864029 Drugi operativni odhodki 1.3001.000 128,6 98,9

19.0024205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.23820.200 94,1 98,8

17.0394208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.96225.000 68,2 65,6

21.3591098 Priprava projektov, študij in aktov 80.00080.000 26,7 26,7
21.3594020 Pisarniški in splošni material in storitve 80.00080.000 26,7 26,7
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114.1182270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 195.838152.000 75,1 58,3
10.1564202 Nakup opreme 10.20022.000 46,2 99,6

14.3514204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.41440.000 35,9 36,4

72.4254205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 119.03880.000 90,5 60,8

4.1854208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.18610.000 41,9 29,5

13.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.0000 --- 100,0

113.1442386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 120.250100.000 113,1 94,1
3.2724020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.2772.100 155,8 99,9

14.5084021 Posebni material in storitve 18.0954.000 362,7 80,2

38.3084022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 40.17941.200 93,0 95,3

56.9924025 Tekoče vzdrževanje 58.62652.300 109,0 97,2

644029 Drugi operativni odhodki 73400 15,9 87,0

8.9842389 Namenski rezervni sklad 40.00040.000 22,5 22,5
8.9844205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.00040.000 22,5 22,5

422.8182417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 509.3601.800.000 23,5 83,0
422.8184200 Nakup zgradb in prostorov 509.3601.800.000 23,5 83,0

79.9522846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 395.76080.000 99,9 20,2
10.2614202 Nakup opreme 10.2980 --- 99,6

35.4604205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 343.46240.000 88,7 10,3

34.2324208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 42.00040.000 85,6 81,5

40.0082849 Poboti 61.00015.000 266,7 65,6
40.0084204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 61.00015.000 266,7 65,6

7.1613090 Pretorska palača 13.55011.500 62,3 52,9
1.0754020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075800 134,4 100,0

4.4454022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.5135.500 80,8 98,5

1.6414025 Tekoče vzdrževanje 2.722200 820,3 60,3

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.2405.000 0,0 0,0

03123 Strategija Kopra 2035 35.00035.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.00035.000 0,0 0,0
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005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 11.00011.000 0,0 0,0

00502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 11.00011.000 0,0 0,0

005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 11.00011.000 0,0 0,0

02221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 11.00011.000 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.00011.000 0,0 0,0

5.943.94006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.277.7666.456.526 92,1 94,7

33.8000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 39.51039.510 85,6 85,6

12.48806019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 12.51012.510 99,8 99,8

12.4882818 Članarine 12.51012.510 99,8 99,8
12.4884029 Drugi operativni odhodki 12.51012.510 99,8 99,8

21.31206019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 27.00027.000 78,9 78,9

21.3123032 Transferi za delovanje RRA 27.00027.000 78,9 78,9
21.3124136 Tekoči transferi v javne agencije 27.00027.000 78,9 78,9

5.910.1390603 Dejavnost občinske uprave 6.238.2566.417.016 92,1 94,7

5.801.48206039001 Administracija občinske uprave 6.072.2566.286.016 92,3 95,5

4.259.0802029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem 4.413.5334.546.701 93,7 96,5
3.798.4934000 Plače in dodatki 3.876.0774.006.067 94,8 98,0

138.7454001 Regres za letni dopust 143.359161.852 85,7 96,8

217.2554002 Povračila in nadomestila 271.021271.021 80,2 80,2

40.3044003 Sredstva za delovno uspešnost 51.00051.000 79,0 79,0

28.7194004 Sredstva za nadurno delo 36.50036.500 78,7 78,7

35.5644009 Drugi izdatki zaposlenim 35.57620.261 175,5 100,0

Stran: 219 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

400 - Občinski organi in uprava

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

639.0332032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence 671.379670.521 95,3 95,2
347.5744010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 379.908382.068 91,0 91,5

284.6174011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 284.624281.737 101,0 100,0

2.8344012 Prispevek za zaposlovanje 2.8362.747 103,2 99,9

4.0084013 Prispevek za starševsko varstvo 4.0113.969 101,0 99,9

646.6312033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov 691.634709.634 91,1 93,5
155.6764020 Pisarniški in splošni material in storitve 170.234160.000 97,3 91,5

54.5884021 Posebni material in storitve 67.52967.834 80,5 80,8

154.5854022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 160.080184.700 83,7 96,6

73.1614023 Prevozni stroški in storitve 73.26186.700 84,4 99,9

7.3624024 Izdatki za službena potovanja 7.6006.600 111,6 96,9

33.4954025 Tekoče vzdrževanje 33.79930.000 111,7 99,1

66.0114026 Poslovne najemnine in zakupnine 66.80094.000 70,2 98,8

101.7534029 Drugi operativni odhodki 112.33179.800 127,5 90,6

58.5552034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 61.40061.500 95,2 95,4
58.5554015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 61.40061.500 95,2 95,4

173.1062044 Stroški pravnega zastopanja 193.250250.000 69,2 89,6
2.0214020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.00010.000 20,2 20,2

171.0854029 Drugi operativni odhodki 183.250240.000 71,3 93,4

22.9702381 Svetovalne, revizijske  in ostale storitve 38.40045.000 51,0 59,8
5.9944020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.40020.000 30,0 44,7

16.9764029 Drugi operativni odhodki 25.00025.000 67,9 67,9

2.1073000 ISO standard 2.6602.660 79,2 79,2
2.0274020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.5802.580 78,6 78,6

804029 Drugi operativni odhodki 8080 100,0 100,0

108.65806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 166.000131.000 82,9 65,5

15.3642830 Pridobivanje novih upravnih prostorov 20.00020.000 76,8 76,8
15.3644208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 76,8 76,8
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67.6642832 Ureditev poslovne stavbe 73.10037.000 182,9 92,6
65.6454205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 70.75037.000 177,4 92,8

2.0194208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.3500 --- 85,9

25.6302972 Nakup opreme 28.90030.000 85,4 88,7
25.6304202 Nakup opreme 28.90030.000 85,4 88,7

03002 Nakup prevoznih sredstev 44.00044.000 0,0 0,0
04201 Nakup prevoznih sredstev 44.00044.000 0,0 0,0

2.281.50407 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.517.4382.486.838 91,7 90,6

2.281.5040703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.517.4382.486.838 91,7 90,6

70.44207039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 75.44546.800 150,5 93,4

54.4542319 Sredstva za zaščito in reševanje 58.84530.200 180,3 92,5
8.6844020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.6847.500 115,8 100,0

37.3504021 Posebni material in storitve 41.61412.500 298,8 89,8

1.5544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.6382.100 74,0 94,9

1.1594023 Prevozni stroški in storitve 1.1601.000 115,9 99,9

3.4044025 Tekoče vzdrževanje 3.4094.000 85,1 99,9

2.3034026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.3402.500 92,1 98,4

04029 Drugi operativni odhodki 0600 0,0 ---

6.6003026 Sofinanciranje društev 6.6006.600 100,0 100,0
6.6004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.6006.600 100,0 100,0

9.3883027 Nakup opreme 10.00010.000 93,9 93,9
7.3884203 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.00010.000 73,9 92,4

2.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0000 --- 100,0

2.211.06207039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.441.9932.440.038 90,6 90,5

1.358.1502317 Dejavnost gasilske brigade 1.358.1501.358.150 100,0 100,0
1.358.1504133 Tekoči transferi v javne zavode 1.358.1501.358.150 100,0 100,0
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410.8382622 Investicijski transferi -požarna taksa 415.000415.000 99,0 99,0
215.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 215.000215.000 100,0 100,0

195.8384323 Investicijski transferi javnim zavodom 200.000200.000 97,9 97,9

150.0002833 Sofinanciranje društev 150.000150.000 100,0 100,0
150.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150.000150.000 100,0 100,0

6.1953025 Nadomestila plač 6.1954.240 146,1 100,0
6.1954119 Drugi transferi posameznikom 6.1954.240 146,1 100,0

284.4523029 Izgradnja gasilskega doma 284.452284.452 100,0 100,0
284.4524323 Investicijski transferi javnim zavodom 284.452284.452 100,0 100,0

03068 Razglas velike požarne ogroženosti 1.0001.000 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 0,0 0,0

1.4273070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD 227.196227.196 0,6 0,6
1.4274208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.4280 --- 100,0

04310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 225.768227.196 0,0 0,0

1.46008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.0007.000 20,9 20,9

1.4600802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.0007.000 20,9 20,9

1.46008029001 Prometna varnost 7.0007.000 20,9 20,9

1.4602657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 7.0007.000 20,9 20,9
1.4604120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.0007.000 20,9 20,9
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268.17910 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 314.135340.000 78,9 85,4

268.1791003 Aktivna politika zaposlovanja 314.135340.000 78,9 85,4

268.17910039001 Povečanje zaposljivosti 314.135340.000 78,9 85,4

268.1793023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 314.135340.000 78,9 85,4
69.3784120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 97.500100.000 69,4 71,2

198.8014133 Tekoči transferi v javne zavode 216.635235.000 84,6 91,8

04135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 05.000 0,0 ---

242.16511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 482.645486.645 49,8 50,2

116.6771102 Program reforme kmetijstva in živilstva 328.765340.095 34,3 35,5

48.77311029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 49.00049.000 99,5 99,5

34.7842320 Regresiranje pridelave 35.00035.000 99,4 99,4
34.7844314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 35.00035.000 99,4 99,4

13.9892334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 14.00014.000 99,9 99,9
13.9894120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.00014.000 99,9 99,9

57.97411029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 269.765281.095 20,6 21,5

8.1692322 Projekti povezani z razvojem podeželja 8.4009.000 90,8 97,3
8.1694314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 8.4009.000 90,8 97,3

3.5762836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.6003.000 119,2 99,3
3.5764314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.6003.000 119,2 99,3
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34.0633043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 222.095222.095 15,3 15,3
12.0674020 Pisarniški in splošni material in storitve 37.80938.000 31,8 31,9

04023 Prevozni stroški in storitve 2.0002.000 0,0 0,0

1904024 Izdatki za službena potovanja 1910 --- 99,5

21.8064202 Nakup opreme 23.88525.750 84,7 91,3

04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 149.345149.345 0,0 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 02.000 0,0 ---

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.8655.000 0,0 0,0

12.1653083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 15.00015.000 81,1 81,1
12.1654205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.00015.000 81,1 81,1

03085 Dnevi kmetijstva 20.67030.000 0,0 0,0
04021 Posebni material in storitve 20.67030.000 0,0 0,0

03115 Ureditev objekta v Glemu 02.000 0,0 ---
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 02.000 0,0 ---

9.93011029003 Zemljiške operacije 10.00010.000 99,3 99,3

9.9302323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 10.00010.000 99,3 99,3
9.9304314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.00010.000 99,3 99,3

110.8591103 Splošne storitve v kmetijstvu 136.550132.550 83,6 81,2

110.85911039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 136.550132.550 83,6 81,2

9802234 Adaptacija in vzdrževanje azila 21.00021.000 4,7 4,7
3034202 Nakup opreme 3030 --- 99,9

6774205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.69721.000 3,2 3,3

95.1752633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali 96.55096.550 98,6 98,6
1754025 Tekoče vzdrževanje 1.5501.550 11,3 11,3

95.0004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 95.00095.000 100,0 100,0

14.7043076 Sofinanciranje zaščite živali 19.00015.000 98,0 77,4
14.7044021 Posebni material in storitve 19.00015.000 98,0 77,4
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14.6301104 Gozdarstvo 15.33012.000 121,9 95,4

14.63011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 15.33012.000 121,9 95,4

10.3282324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 10.3307.000 147,5 100,0
10.3284025 Tekoče vzdrževanje 10.3307.000 147,5 100,0

4.3022325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire 5.0005.000 86,0 86,0
4.3024025 Tekoče vzdrževanje 5.0005.000 86,0 86,0

01105 Ribištvo 2.0002.000 0,0 0,0

011059001 Program razvoja ribištva 2.0002.000 0,0 0,0

02021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 2.0002.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.0002.000 0,0 0,0

41.68212 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 60.00060.000 69,5 69,5

41.6821206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 60.00060.000 69,5 69,5

41.68212069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 60.00060.000 69,5 69,5

41.6821007 Lokalni energetski koncept 60.00060.000 69,5 69,5
41.6824020 Pisarniški in splošni material in storitve 60.00060.000 69,5 69,5

13.654.97213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.244.82915.301.845 89,2 84,1

13.654.9721302 Cestni promet in infrastruktura 16.244.82915.301.845 89,2 84,1

944.30913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 945.240700.000 134,9 99,9

944.3092263 Vzdrževanje občinskih cest 945.240700.000 134,9 99,9
944.3094135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 945.240700.000 134,9 99,9
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2.576.88013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.566.6564.105.125 62,8 56,4

2.334.7912280 Investicije v  KS -ceste 3.032.3982.544.130 91,8 77,0
2.5314020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 50,6 50,6

5.6124026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.6120 --- 100,0

32.2764202 Nakup opreme 33.99116.000 201,7 95,0

1.511.9004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.074.2791.672.705 90,4 72,9

676.8684205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 735.750686.000 98,7 92,0

105.6044208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 177.766164.425 64,2 59,4

43.3312285 Projekti za cestno infrastrukturo 50.27240.000 108,3 86,2
43.3314208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.27240.000 108,3 86,2

198.7572287 Investicije v cestno infrastrukturo 1.483.9861.520.995 13,1 13,4
04202 Nakup opreme 175.634174.212 0,0 0,0

53.3234204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 902.859911.837 5,9 5,9

98.3464205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 210.927230.000 42,8 46,6

47.0884208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 194.566204.946 23,0 24,2

8.172.06513029003 Urejanje cestnega prometa 8.450.8588.305.377 98,4 96,7

6.301.7452286 Investicije v urejanje cestnega prometa 6.568.1986.421.377 98,1 95,9
588.6894201 Nakup prevoznih sredstev 588.689588.000 100,1 100,0

7.7924202 Nakup opreme 7.8330 --- 99,5

14.3264203 Nakup drugih osnovnih sredstev 14.33815.000 95,5 99,9

5.187.7364204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.377.3325.419.474 95,7 96,5

125.1514205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 149.763185.000 67,7 83,6

378.0524208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 430.243213.903 176,7 87,9

18.9602293 Subvencija za parkiranje 22.66024.000 79,0 83,7
18.9604102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.66024.000 79,0 83,7

1.751.3602294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 1.760.0001.760.000 99,5 99,5
1.751.3604102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.760.0001.760.000 99,5 99,5

100.0002295 Javna služba izvajanja prevoza na klic 100.000100.000 100,0 100,0
100.0004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 100.000100.000 100,0 100,0
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1.913.19713029004 Cestna razsvetljava 1.960.6001.865.000 102,6 97,6

1.913.1972257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 1.960.6001.865.000 102,6 97,6
259.4444029 Drugi operativni odhodki 260.000150.000 173,0 99,8

1.277.5054135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.320.0001.490.000 85,7 96,8

171.8574202 Nakup opreme 174.51180.000 214,8 98,5

1.4954203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.4950 --- 100,0

85.1684204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.43575.000 113,6 99,7

114.1464205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 114.14670.000 163,1 100,0

3.5844208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.0130 --- 71,5

48.52213029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 321.475326.343 14,9 15,1

16.6432269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 289.543301.343 5,5 5,8
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 89.64593.903 0,0 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.95230.000 0,0 0,0

16.6434208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 191.946177.440 9,4 8,7

31.8792353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 31.93225.000 127,5 99,8
5.0004025 Tekoče vzdrževanje 5.0005.000 100,0 100,0

7.2234202 Nakup opreme 7.2230 --- 100,0

18.0584204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.0590 --- 100,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 020.000 0,0 ---

1.5984208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.6500 --- 96,8

555.74614 GOSPODARSTVO 819.366797.159 69,7 67,8

41.2041402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 61.34661.346 67,2 67,2

41.20414029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 61.34661.346 67,2 67,2

36.8462370 Programi pospeševanja 56.34656.346 65,4 65,4
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.0008.000 0,0 0,0

04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.50015.000 0,0 0,0

36.8464136 Tekoči transferi v javne agencije 36.84633.346 110,5 100,0
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4.3582464 Regijski razvojni projekti 5.0005.000 87,2 87,2
4.3584029 Drugi operativni odhodki 5.0005.000 87,2 87,2

514.5431403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 758.020735.813 69,9 67,9

321.22114039001 Promocija občine 452.983466.540 68,9 70,9

306.5092247 Sofinanciranje turističnih prireditev 438.055455.000 67,4 70,0
76.3944020 Pisarniški in splošni material in storitve 76.475125.000 61,1 99,9

24.5234021 Posebni material in storitve 24.54925.000 98,1 99,9

15.1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.1000 --- 100,0

1.5814023 Prevozni stroški in storitve 1.5820 --- 100,0

15.3174026 Poslovne najemnine in zakupnine 15.3180 --- 100,0

304029 Drugi operativni odhodki 310 --- 97,7

44.4004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 105.000105.000 42,3 42,3

129.1644120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200.000200.000 64,6 64,6

14.7122365 Promocijske akcije 14.92811.540 127,5 98,6
14.5984020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.81411.540 126,5 98,5

1144021 Posebni material in storitve 1140 --- 99,6

193.32214039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 305.037269.273 71,8 63,4

8701091 Potniški terminal 6.80028.000 3,1 12,8
7714020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.8009.000 8,6 16,1

04021 Posebni material in storitve 017.000 0,0 ---

994022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800800 12,4 12,4

04029 Drugi operativni odhodki 1.2001.200 0,0 0,0

57.8752348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij 70.00070.000 82,7 82,7
57.8754120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70.00070.000 82,7 82,7

110.5392354 Investicije v turistično infrastrukturo 203.473158.323 69,8 54,3
62.8024020 Pisarniški in splošni material in storitve 130.409110.909 56,6 48,2

04021 Posebni material in storitve 5.91425.414 0,0 0,0

20.5594202 Nakup opreme 20.5882.000 --- 99,9

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 020.000 0,0 ---

27.1794208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 46.5620 --- 58,4
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4.6042439 Izdatki za delovanje Taverne 4.6049.400 49,0 100,0
2.6374020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6377.800 33,8 100,0

1.6684022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.6681.600 104,2 100,0

2994025 Tekoče vzdrževanje 2990 --- 100,0

19.4343084 Izdatki za delovanje TOK in TIC 20.1603.550 547,4 96,4
2.7874020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.1720 --- 87,9

2.1974021 Posebni material in storitve 2.1971.530 143,6 100,0

1.6004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.932820 195,1 82,8

3664025 Tekoče vzdrževanje 3740 --- 98,0

1.0574026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.0571.200 88,1 100,0

6.4284029 Drugi operativni odhodki 6.4280 --- 100,0

5.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.0000 --- 100,0

1.304.84515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.818.0377.107.107 18,4 19,1

100.3091501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 234.352224.802 44,6 42,8

100.30915019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 234.352224.802 44,6 42,8

11.9591003 Operativni izdatki 15.0009.000 132,9 79,7
3904020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.0003.000 13,0 13,0

11.5684029 Drugi operativni odhodki 12.0006.000 192,8 96,4

6.5741112 Kontrola kakovosti voda 10.0506.500 101,2 65,4
6.5744021 Posebni material in storitve 10.0506.500 101,2 65,4

8.9902225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 13.20013.200 68,1 68,1
8.9904120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.20013.200 68,1 68,1

14.0072284 Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije 20.50020.500 68,3 68,3
1.0644020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5002.000 53,2 70,9

9584021 Posebni material in storitve 1.7512.000 47,9 54,7

1.8084022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.9021.500 120,6 95,1

8.1254023 Prevozni stroški in storitve 13.05414.000 58,0 62,2

2.0524029 Drugi operativni odhodki 2.2931.000 205,2 89,5
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58.7782427 Okoljevarstvene študije 175.602175.602 33,5 33,5
40.6174020 Pisarniški in splošni material in storitve 81.80281.802 49,7 49,7

04023 Prevozni stroški in storitve 17.00017.000 0,0 0,0

1754024 Izdatki za službena potovanja 12.80012.800 1,4 1,4

17.9874029 Drugi operativni odhodki 19.00019.000 94,7 94,7

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.00045.000 0,0 0,0

1.176.4241502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.524.1156.847.305 17,2 18,0

369.57215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 443.604439.000 84,2 83,3

3.0732229 Sanacija divjih odlagališč 10.00010.000 30,7 30,7
3.0734022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.00010.000 30,7 30,7

366.4992639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 433.604429.000 85,4 84,5
36.0214204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 93.315100.000 36,0 38,6

277.5294205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 277.632313.000 88,7 100,0

52.9494208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 62.65716.000 330,9 84,5

600.51215029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.680.5116.008.305 10,0 10,6

284.9262226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 285.000285.000 100,0 100,0
209.9944135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 210.000210.000 100,0 100,0

74.9324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.00075.000 99,9 99,9

247.3712440 Program obnove kanalizacijskega sistema 713.7861.068.300 23,2 34,7
4.3874202 Nakup opreme 4.3870 --- 100,0

130.7074204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 197.690430.000 30,4 66,1

70.8984205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 439.139600.000 11,8 16,1

41.3794208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 72.57038.300 108,0 57,0

28.9792441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije 4.560.0054.560.005 0,6 0,6
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.394.4894.394.989 0,0 0,0

28.9794208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 165.516165.016 17,6 17,5

17.2402442 Projekti za kanalizacije 71.72045.000 38,3 24,0
17.2404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 71.72045.000 38,3 24,0
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21.9973120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav 50.00050.000 44,0 44,0
21.9974314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 50.00050.000 44,0 44,0

206.34015029003 Izboljšanje stanja okolja 400.000400.000 51,6 51,6

206.3402539 Omilitveni ukrepi 400.000400.000 51,6 51,6
206.3404314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 400.000400.000 51,6 51,6

28.1121506 Splošne okoljevarstvene storitve 59.57035.000 80,3 47,2

28.11215069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 59.57035.000 80,3 47,2

19.6652244 Projekti vezani na  varstvo okolja 34.57010.000 196,7 56,9
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 010.000 0,0 ---

4.9564021 Posebni material in storitve 18.2190 --- 27,2

8.3594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.0000 --- 83,6

6.3504029 Drugi operativni odhodki 6.3510 --- 100,0

7.9842360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov 10.00010.000 79,8 79,8
7.9844020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.9846.000 133,1 100,0

04025 Tekoče vzdrževanje 1.0163.000 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 0,0 0,0

4643127 Trajnostni razvoj - Koper Green 15.00015.000 3,1 3,1
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.53515.000 0,0 0,0

4644029 Drugi operativni odhodki 4650 --- 99,7

7.536.30116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.195.7528.528.228 88,4 82,0

833.7211602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.198.0001.047.500 79,6 69,6

3.05016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.0005.000 61,0 61,0

3.0501044 Toponomastika 5.0005.000 61,0 61,0
3.0504202 Nakup opreme 5.0005.000 61,0 61,0
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830.67116029003 Prostorsko načrtovanje 1.193.0001.042.500 79,7 69,6

146.1162424 Prostorsko izvedbeni akti 393.000242.500 60,3 37,2
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5001.500 0,0 0,0

1.9524029 Drugi operativni odhodki 9.0009.000 21,7 21,7

144.1644208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 382.500232.000 62,1 37,7

02425 Regionalni prostorski načrti 20.00020.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 0,0 0,0

55.4623073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij 80.00080.000 69,3 69,3
30.7524020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.00050.000 61,5 61,5

24.7104029 Drugi operativni odhodki 30.00030.000 82,4 82,4

629.0933075 Občinski prostorski načrt -OPN 700.000700.000 89,9 89,9
6.8084021 Posebni material in storitve 6.8080 --- 100,0

622.2864029 Drugi operativni odhodki 693.192700.000 88,9 89,8

5.756.8771603 Komunalna dejavnost 6.481.5296.027.728 95,5 88,8

738.36316039001 Oskrba z vodo 775.200712.000 103,7 95,3

712.4722289 Program obnove vodne infrastrukture 746.100692.000 103,0 95,5
51.5984204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.5980 --- 100,0

645.3664205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 675.428677.000 95,3 95,6

15.5084208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.07415.000 103,4 81,3

25.8912290 projekti za vodovodno omrežje 29.10020.000 129,5 89,0
25.8914208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 29.10020.000 129,5 89,0

131.74916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 182.594175.800 74,9 72,2

105.7772281 Investicije v pokopališča KS 122.379113.000 93,6 86,4
26.9624204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.9395.000 539,2 93,2

67.0904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 68.65083.000 80,8 97,7

11.7254208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.79025.000 46,9 47,3
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25.9722484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča 60.21562.800 41,4 43,1
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.11740.000 0,0 0,0

25.9724208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 52.09822.800 113,9 49,9

2.934.11816039003 Objekti za rekreacijo 3.510.9073.165.091 92,7 83,6

1.912.8671045 Ureditev objektov za rekreacijo 2.439.5822.182.678 87,6 78,4
3.2684020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.3000 --- 99,0

37.2504202 Nakup opreme 37.26823.000 162,0 100,0

22.0634203 Nakup drugih osnovnih sredstev 24.64015.000 147,1 89,5

1.622.1134204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.947.5491.789.777 90,6 83,3

39.1974205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 57.79182.000 47,8 67,8

188.9774208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 369.034272.901 69,3 51,2

942.9232224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 951.822842.413 111,9 99,1
942.9234135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 951.822842.413 111,9 99,1

78.3282282 Otroška in športna igrišča 91.503112.000 69,9 85,6
48.2714202 Nakup opreme 49.73527.000 178,8 97,1

20.8454204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.59440.000 52,1 72,9

6.9564205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.91645.000 15,5 63,7

2.2574208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.2580 --- 100,0

03125 Tematske poti 28.00028.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.00010.000 0,0 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.00018.000 0,0 0,0

9.68716039004 Praznično urejanje naselij 9.7009.700 99,9 99,9

9.6872227 Izobešanje zastav 9.7009.700 99,9 99,9
9.6874135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.7009.700 99,9 99,9

1.942.96016039005 Druge komunalne dejavnosti 2.003.1281.965.137 98,9 97,0

1.492.7992223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe 1.507.0001.531.757 97,5 99,1
2074022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0001.000 20,7 20,7

1.492.5934135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.506.0001.530.757 97,5 99,1
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173.9792277 Investicije v drugo komunalno opremo KS 202.000161.000 108,1 86,1
22.4964202 Nakup opreme 23.1650 --- 97,1

10.5034204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.5070 --- 100,0

138.7244205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 151.678146.000 95,0 91,5

2.2574208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.65015.000 15,0 13,6

269.0752619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 272.790252.380 106,6 98,6
5.5924020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.7355.337 104,8 83,0

5.2844026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.1000 --- 86,6

2.5254029 Drugi operativni odhodki 2.5260 --- 100,0

160.9374135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 161.779147.043 109,5 99,5

87.9384205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 88.850100.000 87,9 99,0

6.8004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.8000 --- 100,0

7.1073128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija 21.33820.000 35,5 33,3
7.1074208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.33820.000 35,5 33,3

945.7031606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.516.2231.453.000 65,1 62,4

109.52816069001 Urejanje občinskih zemljišč 262.223493.000 22,2 41,8

8.8432511 Investicijska in projektna dokumentacija 56.22340.000 22,1 15,7
8.8434208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 56.22340.000 22,1 15,7

100.6852513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav 154.000401.000 25,1 65,4
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0340.000 0,0 ---

100.6854208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 154.00061.000 165,1 65,4

02637 Stroški NUSZ 2.0002.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.0002.000 0,0 0,0

02892 Razvojno poslovna cona Srmin 10.00010.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.00010.000 0,0 0,0

03102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč 40.00040.000 0,0 0,0
04029 Drugi operativni odhodki 40.00040.000 0,0 0,0
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836.17516069002 Nakup zemljišč 1.254.000960.000 87,1 66,7

48.4492465 Zamenjave zemljišč 200.000200.000 24,2 24,2
48.4494206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 200.000200.000 24,2 24,2

735.9442508 Pridobivanje zemljišč 974.000680.000 108,2 75,6
700.8424206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 928.092655.000 107,0 75,5

35.1024208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.90825.000 140,4 76,5

51.7812514 Izdatki za blago in storitve 80.00080.000 64,7 64,7
1544020 Pisarniški in splošni material in storitve 800800 19,3 19,3

45.6664021 Posebni material in storitve 70.00070.300 65,0 65,2

7394026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.5003.500 21,1 21,1

5.2224029 Drugi operativni odhodki 5.7005.400 96,7 91,6

852.69917 ZDRAVSTVENO VARSTVO 873.002838.368 101,7 97,7

218.3681702 Primarno zdravstvo 218.368218.368 100,0 100,0

218.36817029001 Dejavnost zdravstvenih domov 218.368218.368 100,0 100,0

218.3682434 Sofinanciranje ureditve ambulant 218.368218.368 100,0 100,0
218.3684323 Investicijski transferi javnim zavodom 218.368218.368 100,0 100,0

51.7301706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 70.50070.500 73,4 73,4

51.73017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 70.50070.500 73,4 73,4

17.0222614 Projekt Koper Zdravo mesto 34.50034.500 49,3 49,3
3.3594020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.7022.800 120,0 71,4

4.4234029 Drugi operativni odhodki 17.09819.000 23,3 25,9

9.2404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.70012.700 72,8 72,8

34.7083108 Mreža prvih posredovalcev 36.00036.000 96,4 96,4
28.7084120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.00030.000 95,7 95,7

6.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.0006.000 100,0 100,0

Stran: 235 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

400 - Občinski organi in uprava

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

582.6011707 Drugi programi na področju zdravstva 584.134549.500 106,0 99,7

502.64017079001 Nujno zdravstveno varstvo 502.643477.500 105,3 100,0

502.6402212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona 502.643477.500 105,3 100,0
502.6404131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 502.643477.500 105,3 100,0

79.96117079002 Mrliško ogledna služba 81.49172.000 111,1 98,1

79.9612216 Mrliško ogledna služba 81.49172.000 111,1 98,1
79.9614119 Drugi transferi posameznikom 81.49172.000 111,1 98,1

7.726.80218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.801.1348.708.886 88,7 87,8

206.9871802 Ohranjanje kulturne dediščine 434.690424.000 48,8 47,6

130.93318029001 Nepremična kulturna dediščina 358.635357.000 36,7 36,5

38.0002164 Spomeniško varstvene akcije 38.00038.000 100,0 100,0
38.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 38.00038.000 100,0 100,0

13.7502251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 40.00040.000 34,4 34,4
13.7504314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 40.00040.000 34,4 34,4

55.1262255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 75.76076.000 72,5 72,8
6.3354202 Nakup opreme 6.3360 --- 100,0

13.3794204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.59025.000 53,5 98,5

28.8274205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.44035.000 82,4 59,5

6.5854208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.39416.000 41,2 89,1

18.9552433 Prenova 199.700199.700 9,5 9,5
5524020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.7003.700 14,9 14,9

04021 Posebni material in storitve 300300 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 700700 0,0 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 175.000175.000 0,0 0,0

18.4034208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 92,0 92,0
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5.1022631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek 5.1753.300 154,6 98,6
3.6254020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.6251.050 345,2 100,0

1.4284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.4502.200 64,9 98,5

504025 Tekoče vzdrževanje 10050 99,1 49,6

76.05418029002 Premična kulturna dediščina 76.05567.000 113,5 100,0

61.0542165 Pokrajinski muzej Koper - akcije 61.05552.000 117,4 100,0
61.0544133 Tekoči transferi v javne zavode 61.05552.000 117,4 100,0

15.0002890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper 15.00015.000 100,0 100,0
15.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.00015.000 100,0 100,0

2.276.3631803 Programi v kulturi 2.375.7182.215.630 102,7 95,8

1.091.26618039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.108.8301.107.000 98,6 98,4

1.054.9142134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.072.0001.072.000 98,4 98,4
1.054.9144133 Tekoči transferi v javne zavode 1.072.0001.072.000 98,4 98,4

11.8302159 Založništvo 11.83010.000 118,3 100,0
11.8304120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.83010.000 118,3 100,0

5.0002493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica 5.0005.000 100,0 100,0
5.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.0005.000 100,0 100,0

19.5223113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 20.00020.000 97,6 97,6
19.5224323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.00020.000 97,6 97,6

1.000.11818039002 Umetniški programi 1.011.488842.500 118,7 98,9

21.5002160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper 21.50021.500 100,0 100,0
21.5004323 Investicijski transferi javnim zavodom 21.50021.500 100,0 100,0

29.7002167 Sofinanciranje umetniških programov 37.00037.000 80,3 80,3
29.7004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.00037.000 80,3 80,3
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1.1003014 Samostojni kulturni ustvarjalci 5.0005.000 22,0 22,0
1.1004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.0005.000 22,0 22,0

914.9883062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper 914.988746.000 122,7 100,0
914.9884133 Tekoči transferi v javne zavode 914.988746.000 122,7 100,0

10.0003074 Obalne galerije Piran 10.00010.000 100,0 100,0
10.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.00010.000 100,0 100,0

22.8303118 Hiša kulture Sv. Anton 23.00023.000 99,3 99,3
4.0504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.05020.000 20,3 100,0

15.9504133 Tekoči transferi v javne zavode 15.9500 --- 100,0

04202 Nakup opreme 03.000 0,0 ---

2.8304323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.0000 --- 94,4

138.98718039003 Ljubiteljska kultura 170.400181.130 76,7 81,6

91.7802138 Sofinanciranje programov kulturnih društev 114.400121.030 75,8 80,2
91.7804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 114.400121.030 75,8 80,2

18.5002170 Likovna in galerijska dejavnost 18.50013.700 135,0 100,0
18.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.50013.700 135,0 100,0

03093 PP Mednarodno srečanje pevskih  skupin Istre 8.70012.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.70012.000 0,0 0,0

14.3073094 PP Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture 14.40020.000 71,5 99,4
14.3074020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.40020.000 71,5 99,4

14.4003097 JSLKD 14.40014.400 100,0 100,0
14.4004133 Tekoči transferi v javne zavode 14.40014.400 100,0 100,0

45.99318039005 Drugi programi v kulturi 85.00085.000 54,1 54,1

02028 Kocjančičeva nagrada 10.00010.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 0,0 0,0

04119 Drugi transferi posameznikom 4.0004.000 0,0 0,0
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45.9932537 Evropska kulturna prestolnica 75.00075.000 61,3 61,3
41.4684020 Pisarniški in splošni material in storitve 70.47540.000 103,7 58,8

134024 Izdatki za službena potovanja 130 --- 100,0

4.5124029 Drugi operativni odhodki 4.51235.000 12,9 100,0

567.5201804 Podpora posebnim skupinam 570.140570.140 99,5 99,5

10.60018049001 Programi veteranskih organizacij 11.62011.620 91,2 91,2

10.6002184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 11.62011.620 91,2 91,2
10.6004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.62011.620 91,2 91,2

534.32018049003 Podpora narodnostnim skupnostim 534.320534.320 100,0 100,0

369.3202024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 369.320369.320 100,0 100,0
369.3204120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 369.320369.320 100,0 100,0

140.0002169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN 140.000140.000 100,0 100,0
140.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 140.000140.000 100,0 100,0

10.0002196 Športna dejavnost SSIN 10.00010.000 100,0 100,0
10.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.00010.000 100,0 100,0

15.0002803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost  italijanske narodnosti Koper 15.00015.000 100,0 100,0
15.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.00015.000 100,0 100,0

22.60018049004 Programi drugih posebnih skupin 24.20024.200 93,4 93,4

22.6002466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 24.20024.200 93,4 93,4
22.6004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.20024.200 93,4 93,4

4.675.9321805 Šport in prostočasne aktivnosti 5.420.5865.499.116 85,0 86,3

3.596.99918059001 Programi športa 4.302.0774.388.608 82,0 83,6

805.0201082 Mestni stadion 822.114775.000 103,9 97,9
1.5864208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18.60420.000 7,9 8,5

803.4344323 Investicijski transferi javnim zavodom 803.510755.000 106,4 100,0
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16.4791084 Maraton in druge športne prireditve 18.469135.000 12,2 89,2
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 300500 0,0 0,0

04021 Posebni material in storitve 6924.000 0,0 0,0

04025 Tekoče vzdrževanje 1001.500 0,0 0,0

04102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 060.000 0,0 ---

16.4794120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.00049.000 33,6 91,6

10.1261093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni 11.10011.100 91,2 91,2
10.1264204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.10011.100 91,2 91,2

384.1231101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 458.886506.000 75,9 83,7
211.9034204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 281.963293.000 72,3 75,2

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 045.000 0,0 ---

13.2004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.8987.000 188,6 73,8

58.4004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 58.40031.000 188,4 100,0

100.6204323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.625130.000 77,4 100,0

44.7632193 Športna vzgoja otrok in mladine 64.67664.676 69,2 69,2
44.7634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 64.67664.676 69,2 69,2

4.7742195 Športna rekreacija in drugo 5.0952.995 159,4 93,7
4.7744120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.0952.995 159,4 93,7

156.2242197 Kakovostni in vrhunski šport 188.000188.000 83,1 83,1
156.2244120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 188.000188.000 83,1 83,1

209.8042198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport 231.454233.554 89,8 90,7
209.8044120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 231.454233.554 89,8 90,7

6402199 Drugi nameni (publikacije, založništvo) 4.1864.186 15,3 15,3
6404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.1864.186 15,3 15,3

428.8502200 Uporaba športnih igrišč in objektov 436.097475.097 90,3 98,3
428.8504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 436.097475.097 90,3 98,3

02542 Plezalna stena 370.000370.000 0,0 0,0
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 370.000370.000 0,0 0,0
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17.2312543 Športna zveza 22.00022.000 78,3 78,3
17.2314120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.00022.000 78,3 78,3

1.518.9643060 Delovanja javnega zavoda za šport 1.519.0001.450.000 104,8 100,0
1.518.9644133 Tekoči transferi v javne zavode 1.519.0001.450.000 104,8 100,0

03110 Olimpijski festival evropske mladine  OFEM 2023 1.0001.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 0,0 0,0

03121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. 150.000150.000 0,0 0,0
04311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 150.000150.000 0,0 0,0

1.078.93218059002 Programi za mladino 1.118.5091.110.508 97,2 96,5

52.0002059 Sofinanciranje programov za otroke 52.92058.920 88,3 98,3
52.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.92058.920 88,3 98,3

32.2002086 Sofinanciranje programov za mladino 50.10050.100 64,3 64,3
32.2004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.10050.100 64,3 64,3

02541 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 5.0005.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.0005.000 0,0 0,0

870.3682544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 885.000885.000 98,4 98,4
825.4164133 Tekoči transferi v javne zavode 840.000840.000 98,3 98,3

44.9524323 Investicijski transferi javnim zavodom 45.00045.000 99,9 99,9

124.3643122 Četrtni mladinski center Markovec 125.489111.488 111,6 99,1
119.9364204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 119.989105.988 113,2 100,0

4.4284208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.5005.500 80,5 80,5
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12.809.06019 IZOBRAŽEVANJE 13.691.07614.153.845 90,5 93,6

8.858.8921902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 9.152.4379.236.329 95,9 96,8

8.850.65019029001 Vrtci 9.143.8539.227.745 95,9 96,8

7.703.9782074 Dejavnost vrtcev 7.851.7007.856.000 98,1 98,1
7.424.7684119 Drugi transferi posameznikom 7.519.7007.650.000 97,1 98,7

279.2104133 Tekoči transferi v javne zavode 332.000206.000 135,5 84,1

533.1742075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem 563.000640.000 83,3 94,7
533.1744119 Drugi transferi posameznikom 563.000640.000 83,3 94,7

7.2002081 Subvencioniranje varstva otrok 10.00010.000 72,0 72,0
7.2004119 Drugi transferi posameznikom 10.00010.000 72,0 72,0

6.3402083 Dodatni programi vrtcev 46.35946.359 13,7 13,7
6.3404133 Tekoči transferi v javne zavode 46.35946.359 13,7 13,7

20.0002085 Nabava opreme in igrala 20.00020.000 100,0 100,0
20.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.00020.000 100,0 100,0

22.3942091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož 23.31620.016 111,9 96,1
22.3944133 Tekoči transferi v javne zavode 23.31620.016 111,9 96,1

495.2933007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 506.728513.620 96,4 97,7
412.2674204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 419.405443.390 93,0 98,3

45.8494205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.13954.000 84,9 97,3

35.8674208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 38.87416.230 221,0 92,3

1.3104323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.3100 --- 100,0

6.7503091 PP Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja 6.7506.750 100,0 100,0
6.7504133 Tekoči transferi v javne zavode 6.7506.750 100,0 100,0

55.5213119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 116.000115.000 48,3 47,9
55.5214119 Drugi transferi posameznikom 116.000115.000 48,3 47,9
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8.24119029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 8.5848.584 96,0 96,0

8.2412100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici 8.5848.584 96,0 96,0
8.2414133 Tekoči transferi v javne zavode 8.5848.584 96,0 96,0

3.204.0411903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.763.9703.887.481 82,4 85,1

3.055.98719039001 Osnovno šolstvo 3.612.4163.735.927 81,8 84,6

1.396.4922049 Dejavnost osnovnih šol 1.455.5681.449.568 96,3 95,9
1.396.4924133 Tekoči transferi v javne zavode 1.455.5681.449.568 96,3 95,9

14.8912050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan 15.51515.515 96,0 96,0
14.8914133 Tekoči transferi v javne zavode 15.51515.515 96,0 96,0

132.7502052 Svetovalna dejavnost 135.000135.000 98,3 98,3
132.7504133 Tekoči transferi v javne zavode 135.000135.000 98,3 98,3

24.0922054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej. 36.07636.076 66,8 66,8
24.0924133 Tekoči transferi v javne zavode 36.07636.076 66,8 66,8

129.9302062 Nabava opreme in računalnikov 132.20080.000 162,4 98,3
129.9304323 Investicijski transferi javnim zavodom 132.20080.000 162,4 98,3

207.6122217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 215.000100.000 207,6 96,6
164.9344205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 165.78488.000 187,4 99,5

21.9124208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.45012.000 182,6 77,0

20.7664323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.7660 --- 100,0

1.150.2202479 Investicije v gradnje osnovnih šol 1.623.0571.919.768 59,9 70,9
128.8164202 Nakup opreme 128.87697.600 132,0 100,0

837.3054204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 885.0931.228.300 68,2 94,6

184.0994208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 609.088593.868 31,0 30,2

72.85919039002 Glasbeno šolstvo 72.86072.860 100,0 100,0

72.8592051 Glasbena šola Koper 72.86072.860 100,0 100,0
72.8594133 Tekoči transferi v javne zavode 72.86072.860 100,0 100,0
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75.19619039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 78.69478.694 95,6 95,6

75.1962256 Varovanje objektov osnovnih šol 78.69478.694 95,6 95,6
75.1964133 Tekoči transferi v javne zavode 78.69478.694 95,6 95,6

7.9201905 Drugi izobraževalni programi 7.9207.920 100,0 100,0

7.92019059001 Izobraževanje odraslih 7.9207.920 100,0 100,0

7.9202053 Ljudska univerza 7.9207.920 100,0 100,0
7.9204133 Tekoči transferi v javne zavode 7.9207.920 100,0 100,0

738.2071906 Pomoči šolajočim 766.7491.022.115 72,2 96,3

716.10719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 743.189998.555 71,7 96,4

715.3812061 Regresiranje prevozov v šolo 741.777996.000 71,8 96,4
715.3814119 Drugi transferi posameznikom 741.777996.000 71,8 96,4

7262063 Sofinanciranje šole v naravi 1.4122.555 28,4 51,4
7264119 Drugi transferi posameznikom 1.4122.555 28,4 51,4

22.10019069003 Štipendije 23.56023.560 93,8 93,8

22.1002060 Štipendiranje 23.56023.560 93,8 93,8
604020 Pisarniški in splošni material in storitve 6060 100,0 100,0

22.0404117 Štipendije 23.50023.500 93,8 93,8

4.988.62820 SOCIALNO VARSTVO 5.345.9605.317.651 93,8 93,3

64.2832002 Varstvo otrok in družine 83.00083.000 77,5 77,5

64.28320029001 Drugi programi v pomoč družini 83.00083.000 77,5 77,5

64.2833003 Obdaritev novorojencev 83.00083.000 77,5 77,5
64.2834111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 83.00083.000 77,5 77,5
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4.924.3452004 Izvajanje programov socialnega varstva 5.262.9605.234.651 94,1 93,6

103.89220049001 Centri za socialno delo 108.590108.590 95,7 95,7

39.4942105 Ugotovitveni postopki 39.49439.494 100,0 100,0
39.4944133 Tekoči transferi v javne zavode 39.49439.494 100,0 100,0

64.3983126 Dnevni center za otroke 69.09669.096 93,2 93,2
8784202 Nakup opreme 8780 --- 100,0

61.9354205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 66.63267.096 92,3 93,0

1.5864208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.5862.000 79,3 100,0

1.224.39820049002 Socialno varstvo invalidov 1.268.8391.278.934 95,7 96,5

686.5512096 Institucionalno varstvo odraslih 690.100615.000 111,6 99,5
686.5514119 Drugi transferi posameznikom 690.100615.000 111,6 99,5

208.6762103 Dnevno terapevtski center Barčica 211.500211.500 98,7 98,7
207.1974119 Drugi transferi posameznikom 210.000210.000 98,7 98,7

1.4784323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.5001.500 98,6 98,6

5.4002173 Varstveno delovni center Koper 5.4005.400 100,0 100,0
5.4004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.4005.400 100,0 100,0

272.1352841  Družinski pomočnik 304.869379.034 71,8 89,3
267.0474119 Drugi transferi posameznikom 297.765371.930 71,8 89,7

5.0884133 Tekoči transferi v javne zavode 7.1047.104 71,6 71,6

51.6363008 Druge oblike varstva 56.97068.000 75,9 90,6
51.6364119 Drugi transferi posameznikom 56.97068.000 75,9 90,6

1.657.54720049003 Socialno varstvo starih 1.878.3041.930.277 85,9 88,3

156.8252093 Pomoč na domu - razvoz kosil 156.827134.500 116,6 100,0
156.8254119 Drugi transferi posameznikom 156.827134.500 116,6 100,0

127.1002094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra 127.100127.100 100,0 100,0
127.1004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 127.100127.100 100,0 100,0
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598.9402097 Institucionalno varstvo starejših oseb 609.460607.560 98,6 98,3
598.9404119 Drugi transferi posameznikom 609.460607.560 98,6 98,3

536.6942102 Javna služba - pomoč na domu 609.600633.600 84,7 88,0
16.4224119 Drugi transferi posameznikom 17.00015.600 105,3 96,6

520.2734133 Tekoči transferi v javne zavode 592.600618.000 84,2 87,8

40.0002379 Center za pomoč na domu - Mali princ 40.00040.000 100,0 100,0
40.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.00040.000 100,0 100,0

190.4632958 Program center za pomoč na domu - Mali princ 207.517207.517 91,8 91,8
190.4634119 Drugi transferi posameznikom 207.517207.517 91,8 91,8

7.5253099 Programi za starejše - medgeneracijski centri 124.800177.000 4,3 6,0
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 112.800165.000 0,0 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.47012.000 0,0 0,0

7.5254323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.5300 --- 99,9

03114 Bivalna enota za osebe z demenco 3.0003.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.0003.000 0,0 0,0

1.733.22620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.789.9001.712.300 101,2 96,8

169.1422098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 169.143134.300 125,9 100,0
169.1424119 Drugi transferi posameznikom 169.143134.300 125,9 100,0

209.7932099 Druge pomoči – enkratne podpore 240.000240.000 87,4 87,4
209.7934119 Drugi transferi posameznikom 240.000240.000 87,4 87,4

27.8182101 Delna oskrba otrok 27.81825.500 109,1 100,0
27.8184119 Drugi transferi posameznikom 27.81825.500 109,1 100,0

8.9122104 Plačilo pogrebnin 8.9393.000 297,1 99,7
8.9124119 Drugi transferi posameznikom 8.9393.000 297,1 99,7
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41.7692107 Pomoč brezdomcem 60.00060.000 69,6 69,6
30.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.00030.000 100,0 100,0

04202 Nakup opreme 18.23120.000 0,0 0,0

1.7694208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.7690 --- 100,0

10.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.00010.000 100,0 100,0

1.256.0952470 Subvencije stanarin 1.257.0001.220.000 103,0 99,9
1.256.0954119 Drugi transferi posameznikom 1.257.0001.220.000 103,0 99,9

19.6972957 Regresiranje prehrane učencem 27.00029.500 66,8 73,0
19.6974119 Drugi transferi posameznikom 27.00029.500 66,8 73,0

38.84420049005 Socialno varstvo zasvojenih 43.54336.900 105,3 89,2

38.8443106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi 43.54336.900 105,3 89,2
38.8444120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 43.54336.900 105,3 89,2

166.43820049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 173.784167.650 99,3 95,8

123.3162106 Dejavnost Rdečega križa 130.200130.200 94,7 94,7
123.3164120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 130.200130.200 94,7 94,7

21.8502116 Sofinanciranje programov društev 21.85020.000 109,3 100,0
21.8504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.85020.000 109,3 100,0

7.2002130 Sofinanciranje preventivnih programov 7.2007.200 100,0 100,0
7.2004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.2007.200 100,0 100,0

9.6502132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 9.6505.400 178,7 100,0
04119 Drugi transferi posameznikom 05.250 0,0 ---

9.6504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.650150 --- 100,0

4.4222345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje 4.8844.850 91,2 90,6
4.4224133 Tekoči transferi v javne zavode 4.8844.850 91,2 90,6
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291.03722 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 301.440303.140 96,0 96,6

291.0372201 Servisiranje javnega dolga 301.440303.140 96,0 96,6

291.03722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 301.440303.140 96,0 96,6

291.0372965 Plačilo obresti za kredite 301.440303.140 96,0 96,6
263.1864031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 270.000285.390 92,2 97,5

13.3004032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 13.6900 --- 97,2

14.5524033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 17.75017.750 82,0 82,0

200.43423 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 400.000400.000 50,1 50,1

200.0002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 200.000200.000 100,0 100,0

200.00023029001 Rezerva občine 200.000200.000 100,0 100,0

200.0002471 Rezerva občine 200.000200.000 100,0 100,0
200.0004091 Proračunska rezerva 200.000200.000 100,0 100,0

4342303 Splošna proračunska rezervacija 200.000200.000 0,2 0,2

43423039001 Splošna proračunska rezervacija 200.000200.000 0,2 0,2

4342011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) 200.000200.000 0,2 0,2
4344090 Splošna proračunska rezervacija 200.000200.000 0,2 0,2

Stran: 248 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

411 - KS Vanganel

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

411 KS Vanganel 89.013159.032159.032 56,0 56,0

004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.00015.000 0,0 0,0

00403 Druge skupne administrativne službe 15.00015.000 0,0 0,0

004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.00015.000 0,0 0,0

0115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 15.00015.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.00015.000 0,0 0,0

26.08606 LOKALNA SAMOUPRAVA 62.53262.532 41,7 41,7

26.0860602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 62.53262.532 41,7 41,7

26.08606029001 Delovanje ožjih delov občin 62.53262.532 41,7 41,7

16.603115030 Sredstva za dejavnost v KS 35.03235.032 47,4 47,4
5.2204020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.9626.462 80,8 65,6

04021 Posebni material in storitve 300300 0,0 0,0

6.5994022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13.97013.970 47,2 47,2

3.5334025 Tekoče vzdrževanje 7.9008.600 41,1 44,7

1.2504029 Drugi operativni odhodki 4.9005.700 21,9 25,5

2.808115040 Nakup opreme 17.50017.500 16,1 16,1
2.8084202 Nakup opreme 17.50017.500 16,1 16,1

6.675115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 10.00010.000 66,8 66,8
6.6754205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00010.000 66,8 66,8

61.15713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 78.00078.000 78,4 78,4

61.1571302 Cestni promet in infrastruktura 78.00078.000 78,4 78,4

5.46813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.00010.000 54,7 54,7

5.468115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 10.00010.000 54,7 54,7
5.4684025 Tekoče vzdrževanje 10.00010.000 54,7 54,7

Stran: 249 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

411 - KS Vanganel

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

55.68913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 68.00068.000 81,9 81,9

55.689115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 68.00068.000 81,9 81,9
53.7554205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 66.00066.000 81,5 81,5

1.9344208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.0002.000 96,7 96,7

1.77116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.5003.500 50,6 50,6

1.7711603 Komunalna dejavnost 3.5003.500 50,6 50,6

1.77116039005 Druge komunalne dejavnosti 3.5003.500 50,6 50,6

1.771115081 Urejanje okolja 3.5003.500 50,6 50,6
1.7714025 Tekoče vzdrževanje 3.5003.500 50,6 50,6

Stran: 250 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

412 - KS Gradin

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

412 KS Gradin 58.74766.00066.000 89,0 89,0

1.33204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.5703.600 37,0 51,8

1.3320403 Druge skupne administrativne službe 2.5703.600 37,0 51,8

1.33204039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.9001.100 121,1 70,1

1.332125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.9001.100 121,1 70,1
3324020 Pisarniški in splošni material in storitve 550750 44,2 60,3

04021 Posebni material in storitve 150150 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 200200 0,0 0,0

1.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0000 --- 100,0

004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6702.500 0,0 0,0

0125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1702.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1702.000 0,0 0,0

0125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 500500 0,0 0,0
04025 Tekoče vzdrževanje 500500 0,0 0,0

6.58106 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.11013.650 48,2 59,2

6.5810602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.11013.650 48,2 59,2

6.58106029001 Delovanje ožjih delov občin 11.11013.650 48,2 59,2

5.494125030 Sredstva za dejavnost v KS 9.89012.700 43,3 55,6
7424020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.6002.650 28,0 46,4

744021 Posebni material in storitve 200200 36,8 36,8

3.9154022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.5807.500 52,2 59,5

04024 Izdatki za službena potovanja 100100 0,0 0,0

7224025 Tekoče vzdrževanje 1.0501.650 43,8 68,8

414029 Drugi operativni odhodki 360600 6,8 11,4

1.087125040 Nakup opreme 1.200750 145,0 90,6
1.0874202 Nakup opreme 1.200750 145,0 90,6

Stran: 251 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

412 - KS Gradin

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

0125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 20200 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20200 0,0 0,0

10.35313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.86016.000 64,7 95,3

10.3531302 Cestni promet in infrastruktura 10.86016.000 64,7 95,3

5.62813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.6603.500 160,8 99,4

5.628125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 5.6603.500 160,8 99,4
5.6284025 Tekoče vzdrževanje 5.6603.500 160,8 99,4

4.72513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.20010.000 47,3 90,9

4.725125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.20010.000 47,3 90,9
4.7254205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.20010.000 47,3 90,9

013029004 Cestna razsvetljava 02.500 0,0 ---

0125061 vzdrževanje javne razsvetljave 02.500 0,0 ---
04025 Tekoče vzdrževanje 02.500 0,0 ---

015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 100600 0,0 0,0

01504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 100600 0,0 0,0

015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 100600 0,0 0,0

0125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 100600 0,0 0,0
04025 Tekoče vzdrževanje 100600 0,0 0,0

Stran: 252 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

412 - KS Gradin

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

40.48116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 41.36032.150 125,9 97,9

40.4811603 Komunalna dejavnost 41.36032.150 125,9 97,9

26.46016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.1105.700 464,2 97,6

3.597125070 Vzdrževalna dela na pokopališču 4.1503.700 97,2 86,7
6894022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.2001.200 57,4 57,4

2.9084025 Tekoče vzdrževanje 2.9502.500 116,3 98,6

22.863125071 Investicije v pokopališča KS 22.9602.000 --- 99,6
22.8634205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.9602.000 --- 99,6

11.40416039003 Objekti za rekreacijo 11.50025.000 45,6 99,2

11.404125075 Urejanje igrišč 11.50025.000 45,6 99,2
11.4044205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.50025.000 45,6 99,2

2.61716039005 Druge komunalne dejavnosti 2.7501.450 180,5 95,2

1.927125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 2.000700 275,3 96,4
1.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.0000 --- 100,0

9274208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000700 132,5 92,7

690125081 Urejanje okolja 750750 92,0 92,0
6904025 Tekoče vzdrževanje 750750 92,0 92,0

Stran: 253 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

413 - KS Šmarje

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

413 KS Šmarje 58.22391.40091.400 63,7 63,7

15.19004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 23.60027.450 55,3 64,4

15.1900403 Druge skupne administrativne službe 23.60027.450 55,3 64,4

5.72304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.9006.900 82,9 82,9

5.723135010 Izdaja glasila 6.9006.900 82,9 82,9
5.7234020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.8006.800 84,2 84,2

04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100100 0,0 0,0

2.17804039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.5507.050 30,9 33,3

2.178135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 6.5507.050 30,9 33,3
1.8394020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.4505.950 30,9 33,7

2504021 Posebni material in storitve 400400 62,5 62,5

04023 Prevozni stroški in storitve 100100 0,0 0,0

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 100100 0,0 0,0

904029 Drugi operativni odhodki 500500 17,9 17,9

7.28804039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 10.15013.500 54,0 71,8

7.288135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 10.15013.500 54,0 71,8
7.2884205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.90011.000 66,3 92,3

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.2502.500 0,0 0,0

Stran: 254 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

413 - KS Šmarje

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

27.36306 LOKALNA SAMOUPRAVA 33.45030.350 90,2 81,8

27.3630602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 33.45030.350 90,2 81,8

27.36306029001 Delovanje ožjih delov občin 33.45030.350 90,2 81,8

24.280135030 Sredstva za dejavnost v KS 29.85029.350 82,7 81,3
4.5094020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.2504.750 94,9 85,9

654021 Posebni material in storitve 5801.300 5,0 11,2

8.6254022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.9959.550 90,3 95,9

3774025 Tekoče vzdrževanje 3.4003.400 11,1 11,1

10.7034029 Drugi operativni odhodki 11.62510.350 103,4 92,1

3.083135040 Nakup opreme 3.6001.000 308,3 85,7
7104202 Nakup opreme 7100 --- 100,0

2.3734203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.8901.000 237,3 82,1

8.14313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.18013.600 59,9 50,3

8.1431302 Cestni promet in infrastruktura 16.18013.600 59,9 50,3

4.08613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.10012.100 33,8 33,8

4.086135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 12.10012.100 33,8 33,8
1.7594023 Prevozni stroški in storitve 3.0003.000 58,6 58,6

2.3274025 Tekoče vzdrževanje 9.0009.000 25,9 25,9

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 100100 0,0 0,0

4.05713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.0801.500 270,4 99,4

4.057135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 4.0801.500 270,4 99,4
4.0574205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.0801.500 270,4 99,4

Stran: 255 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

413 - KS Šmarje

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.52716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.77019.600 38,4 42,4

7.5271603 Komunalna dejavnost 17.77019.600 38,4 42,4

6.63916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.40010.100 65,7 70,6

2.295135070 Vzdrževalna dela na pokopališču 5.0007.100 32,3 45,9
1794020 Pisarniški in splošni material in storitve 200200 89,4 89,4

364021 Posebni material in storitve 380 --- 95,4

1.5294022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.2002.200 69,5 69,5

5514025 Tekoče vzdrževanje 2.4624.600 12,0 22,4

04029 Drugi operativni odhodki 100100 0,0 0,0

4.344135071 Investicije v pokopališča KS 4.4003.000 144,8 98,7
4.3444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.4003.000 144,8 98,7

88916039005 Druge komunalne dejavnosti 8.3709.500 9,4 10,6

0135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 3701.500 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3701.500 0,0 0,0

889135081 Urejanje okolja 8.0008.000 11,1 11,1
8894025 Tekoče vzdrževanje 8.0008.000 11,1 11,1

018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 400400 0,0 0,0

01802 Ohranjanje kulturne dediščine 400400 0,0 0,0

018029001 Nepremična kulturna dediščina 400400 0,0 0,0

0135091 obnova kulturnih spomenikov 400400 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 400400 0,0 0,0

Stran: 256 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

414 - KS Boršt

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

414 KS Boršt 20.13035.32635.326 57,0 57,0

2.26304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.8008.800 25,7 25,7

2.2630403 Druge skupne administrativne službe 8.8008.800 25,7 25,7

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.0001.000 0,0 0,0

0145010 Izdaja glasila 1.0001.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 0,0 0,0

50604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.8001.800 28,1 28,1

506145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.8001.800 28,1 28,1
5064020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.8001.800 28,1 28,1

1.75704039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.0006.000 29,3 29,3

1.757145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 6.0006.000 29,3 29,3
1.7574205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.0006.000 29,3 29,3

8.89806 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.39116.006 55,6 57,8

8.8980602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.39116.006 55,6 57,8

8.89806029001 Delovanje ožjih delov občin 15.39116.006 55,6 57,8

8.010145030 Sredstva za dejavnost v KS 13.39114.006 57,2 59,8
8094020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5001.500 53,9 53,9

4.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.8905.890 67,9 67,9

1874024 Izdatki za službena potovanja 600600 31,2 31,2

7134025 Tekoče vzdrževanje 2.5873.202 22,3 27,5

2.3024029 Drugi operativni odhodki 2.8142.814 81,8 81,8

888145040 Nakup opreme 2.0002.000 44,4 44,4
8884202 Nakup opreme 2.0002.000 44,4 44,4

Stran: 257 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

414 - KS Boršt

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.54913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.6156.000 109,1 99,0

6.5491302 Cestni promet in infrastruktura 6.6156.000 109,1 99,0

3.61413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.6153.000 120,5 100,0

3.614145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 3.6153.000 120,5 100,0
3.6144025 Tekoče vzdrževanje 3.6153.000 120,5 100,0

2.93413029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.0003.000 97,8 97,8

2.934145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.0003.000 97,8 97,8
2.9344205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.0003.000 97,8 97,8

2.42016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.5204.520 53,6 53,6

2.4201603 Komunalna dejavnost 4.5204.520 53,6 53,6

2.42016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.5204.520 53,6 53,6

820145070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.5202.520 32,6 32,6
2594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 520520 49,9 49,9

5614025 Tekoče vzdrževanje 2.0002.000 28,1 28,1

1.600145071 Investicije v pokopališča KS 2.0002.000 80,0 80,0
1.6004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0002.000 80,0 80,0

Stran: 258 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

415 - KS Dekani

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

415 KS Dekani 62.386131.273131.273 47,5 47,5

6.89504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.75024.750 27,9 27,9

6.8950403 Druge skupne administrativne službe 24.75024.750 27,9 27,9

1.95404039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.0004.000 48,9 48,9

1.954155010 Izdaja glasila 4.0004.000 48,9 48,9
1.9544020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.0004.000 48,9 48,9

1.97904039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.7509.750 20,3 20,3

1.979155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 9.7509.750 20,3 20,3
1.5794020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.6003.600 43,9 43,9

4004021 Posebni material in storitve 400350 114,3 100,0

04029 Drugi operativni odhodki 250300 0,0 0,0

04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.5005.500 0,0 0,0

2.96204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.00011.000 26,9 26,9

2.962155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 11.00011.000 26,9 26,9
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.50010.000 0,0 0,0

2.9624208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.5001.000 296,2 84,6

Stran: 259 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

415 - KS Dekani

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

33.64606 LOKALNA SAMOUPRAVA 67.72380.723 41,7 49,7

33.6460602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 67.72380.723 41,7 49,7

33.64606029001 Delovanje ožjih delov občin 67.72380.723 41,7 49,7

31.344155030 Sredstva za dejavnost v KS 53.72353.723 58,3 58,3
14.8454020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.15020.150 73,7 73,7

04021 Posebni material in storitve 550550 0,0 0,0

11.7834022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.60018.600 63,4 63,4

04024 Izdatki za službena potovanja 100100 0,0 0,0

3.5374025 Tekoče vzdrževanje 7.5008.100 43,7 47,2

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 500500 0,0 0,0

5794029 Drugi operativni odhodki 5.7235.723 10,1 10,1

6004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6000 --- 100,0

2.303155040 Nakup opreme 3.0003.000 76,8 76,8
1.9024202 Nakup opreme 2.0002.000 95,1 95,1

4014203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.0001.000 40,1 40,1

0155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 11.00024.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00023.000 0,0 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.0001.000 0,0 0,0

007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.0001.000 0,0 0,0

00703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.0001.000 0,0 0,0

007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.0001.000 0,0 0,0

0155045 Sofinanciranje prog.  društev 1.0001.000 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 0,0 0,0

Stran: 260 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

415 - KS Dekani

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

18.57513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 29.00016.000 116,1 64,1

18.5751302 Cestni promet in infrastruktura 29.00016.000 116,1 64,1

1.12213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.0006.000 18,7 18,7

1.122155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 6.0006.000 18,7 18,7
1.1224025 Tekoče vzdrževanje 6.0006.000 18,7 18,7

17.45413029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.00010.000 174,5 75,9

17.454155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 23.00010.000 174,5 75,9
2.2494204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.5000 --- 90,0

15.2054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.50010.000 152,1 74,2

3.26916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.8008.800 37,2 37,2

3.2691603 Komunalna dejavnost 8.8008.800 37,2 37,2

2.04416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.8004.800 42,6 42,6

2.044155070 Vzdrževalna dela na pokopališču 4.8004.800 42,6 42,6
1.8244022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5002.500 73,0 73,0

2194025 Tekoče vzdrževanje 2.0002.000 11,0 11,0

04029 Drugi operativni odhodki 300300 0,0 0,0

1.22516039005 Druge komunalne dejavnosti 4.0004.000 30,6 30,6

1.225155081 Urejanje okolja 4.0004.000 30,6 30,6
1.2254025 Tekoče vzdrževanje 4.0004.000 30,6 30,6

Stran: 261 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

416 - KS Škocjan

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

416 KS Škocjan 20.32474.71374.713 27,2 27,2

3.24806 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.23214.232 22,8 22,8

3.2480602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.23214.232 22,8 22,8

3.24806029001 Delovanje ožjih delov občin 14.23214.232 22,8 22,8

3.248165030 Sredstva za dejavnost v KS 8.5558.555 38,0 38,0
2074020 Pisarniški in splošni material in storitve 700700 29,5 29,5

1.3594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5902.590 52,5 52,5

1.6824029 Drugi operativni odhodki 5.2655.265 32,0 32,0

0165040 Nakup opreme 5.6775.677 0,0 0,0
04202 Nakup opreme 5.6775.677 0,0 0,0

16.67613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 53.41949.981 33,4 31,2

16.6761302 Cestni promet in infrastruktura 53.41949.981 33,4 31,2

1.08613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.9819.981 10,9 10,9

1.086165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 9.9819.981 10,9 10,9
2204023 Prevozni stroški in storitve 4.0004.000 5,5 5,5

8664025 Tekoče vzdrževanje 5.9815.981 14,5 14,5

15.59113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 43.43840.000 39,0 35,9

15.591165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 43.43840.000 39,0 35,9
3.4384204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.4380 --- 100,0

12.1534205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.00040.000 30,4 30,4

Stran: 262 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

416 - KS Škocjan

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

40016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.06210.500 3,8 5,7

4001603 Komunalna dejavnost 7.06210.500 3,8 5,7

40016039003 Objekti za rekreacijo 500500 80,0 80,0

400165074 upravljanje s športnimi objekti 500500 80,0 80,0
4004025 Tekoče vzdrževanje 500500 80,0 80,0

016039005 Druge komunalne dejavnosti 6.56210.000 0,0 0,0

0165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 6.56210.000 0,0 0,0
04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.56210.000 0,0 0,0

Stran: 263 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

417 - KS Hrvatini

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

417 KS Hrvatini 44.851123.660123.660 36,3 36,3

4.17204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 63.23066.230 6,3 6,6

4.1720403 Druge skupne administrativne službe 63.23066.230 6,3 6,6

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.1003.000 0,0 0,0

0175010 Izdaja glasila 2.1003.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.1003.000 0,0 0,0

1.71304039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.2801.680 102,0 52,2

1.713175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 3.2801.680 102,0 52,2
1.4644020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.3301.130 129,6 62,9

1834021 Posebni material in storitve 650100 182,7 28,1

664029 Drugi operativni odhodki 300450 14,6 21,9

2.45904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 57.85061.550 4,0 4,3

373175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 53.00056.000 0,7 0,7
04202 Nakup opreme 2.0005.000 0,0 0,0

1014205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.00050.000 0,2 0,2

2734208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.0001.000 27,3 27,3

2.085175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 4.8505.550 37,6 43,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 550650 0,0 0,0

1.8654025 Tekoče vzdrževanje 4.0604.700 39,7 45,9

2214029 Drugi operativni odhodki 240200 110,4 92,0

Stran: 264 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

417 - KS Hrvatini

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

24.75506 LOKALNA SAMOUPRAVA 35.59037.690 65,7 69,6

24.7550602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 35.59037.690 65,7 69,6

24.75506029001 Delovanje ožjih delov občin 35.59037.690 65,7 69,6

13.293175030 Sredstva za dejavnost v KS 21.78022.280 59,7 61,0
8934020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.7852.565 34,8 32,1

04021 Posebni material in storitve 225225 0,0 0,0

6.4284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.79010.160 63,3 59,6

04024 Izdatki za službena potovanja 0150 0,0 ---

1.7904025 Tekoče vzdrževanje 3.2002.750 65,1 55,9

4.1824029 Drugi operativni odhodki 4.7806.430 65,0 87,5

11.462175040 Nakup opreme 12.9105.110 224,3 88,8
11.4624202 Nakup opreme 12.9105.110 224,3 88,8

0175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 90010.300 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 90010.300 0,0 0,0

27313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.9705.000 5,5 13,8

2731302 Cestni promet in infrastruktura 1.9705.000 5,5 13,8

27313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.9705.000 5,5 13,8

273175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.9705.000 5,5 13,8
2734025 Tekoče vzdrževanje 1.9705.000 5,5 13,8

Stran: 265 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

417 - KS Hrvatini

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.65216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 22.87014.740 106,2 68,4

15.6521603 Komunalna dejavnost 22.87014.740 106,2 68,4

5.62716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.5103.980 141,4 59,2

5.627175070 Vzdrževalna dela na pokopališču 8.8103.280 171,6 63,9
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 5050 0,0 0,0

1.4274022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5002.500 57,1 57,1

3.5704025 Tekoče vzdrževanje 5.112182 --- 69,8

6304026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.118518 121,6 56,4

04029 Drugi operativni odhodki 3030 0,0 0,0

0175071 Investicije v pokopališča KS 700700 0,0 0,0
04203 Nakup drugih osnovnih sredstev 300300 0,0 0,0

04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 400400 0,0 0,0

016039003 Objekti za rekreacijo 6001.000 0,0 0,0

0175074 upravljanje s športnimi objekti 6001.000 0,0 0,0
04025 Tekoče vzdrževanje 6001.000 0,0 0,0

10.02516039005 Druge komunalne dejavnosti 12.7609.760 102,7 78,6

7.570175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 9.8005.200 145,6 77,3
04203 Nakup drugih osnovnih sredstev 200200 0,0 0,0

7.5704205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.7502.000 378,5 86,5

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8503.000 0,0 0,0

2.455175081 Urejanje okolja 2.9604.560 53,8 82,9
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 110360 0,0 0,0

2.4494025 Tekoče vzdrževanje 2.6004.000 61,2 94,2

64026 Poslovne najemnine in zakupnine 500 --- 11,8

04029 Drugi operativni odhodki 200200 0,0 0,0

Stran: 266 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

418 - KS Semedela

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

418 KS Semedela 36.65755.33255.332 66,3 66,3

36.65706 LOKALNA SAMOUPRAVA 55.13255.132 66,5 66,5

36.6570602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 55.13255.132 66,5 66,5

36.65706029001 Delovanje ožjih delov občin 55.13255.132 66,5 66,5

29.032185030 Sredstva za dejavnost v KS 45.94547.232 61,5 63,2
11.4794020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.73016.810 68,3 64,7

1384021 Posebni material in storitve 6531.000 13,9 21,2

5.9624022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.4608.060 74,0 63,0

04023 Prevozni stroški in storitve 1010 0,0 0,0

04024 Izdatki za službena potovanja 300300 0,0 0,0

10.1304025 Tekoče vzdrževanje 11.65013.350 75,9 87,0

2064026 Poslovne najemnine in zakupnine 230230 89,6 89,6

1.1174029 Drugi operativni odhodki 5.9127.472 15,0 18,9

7.186185040 Nakup opreme 7.1872.400 299,4 100,0
7.1864202 Nakup opreme 7.1872.400 299,4 100,0

440185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.0005.500 8,0 22,0
4404205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.9005.400 8,1 23,1

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100100 0,0 0,0

020 SOCIALNO VARSTVO 200200 0,0 0,0

02004 Izvajanje programov socialnega varstva 200200 0,0 0,0

020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 200200 0,0 0,0

0185200 sof. programov društev 200200 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 0,0 0,0

Stran: 267 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

419 - KS Koper- Center

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

419 KS Koper- Center 16.67266.96166.961 24,9 24,9

2.45704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 47.80054.671 4,5 5,1

2.4570403 Druge skupne administrativne službe 47.80054.671 4,5 5,1

1.53104039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.05810.929 14,0 16,9

1.531195010 Izdaja glasila 9.05810.929 14,0 16,9
1.5314020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.05810.929 14,0 16,9

92604039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.5101.510 61,3 61,3

926195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.5101.510 61,3 61,3
9264020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5001.500 61,7 61,7

04021 Posebni material in storitve 55 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 55 0,0 0,0

004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 37.23242.232 0,0 0,0

0195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 37.23242.232 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.23240.232 0,0 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.0002.000 0,0 0,0

14.21506 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.16112.290 115,7 74,2

14.2150602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.16112.290 115,7 74,2

14.21506029001 Delovanje ožjih delov občin 19.16112.290 115,7 74,2

9.598195030 Sredstva za dejavnost v KS 12.56110.690 89,8 76,4
3.7064020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.6353.335 111,1 80,0

1.9304022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5502.050 94,2 75,7

704024 Izdatki za službena potovanja 710 --- 98,7

3.8924029 Drugi operativni odhodki 5.3055.305 73,4 73,4

Stran: 268 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

419 - KS Koper- Center

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.617195040 Nakup opreme 6.6001.600 288,6 70,0
4.0974202 Nakup opreme 5.800800 512,1 70,6

5204203 Nakup drugih osnovnih sredstev 800800 65,0 65,0

Stran: 269 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

420 - KS Marezige

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

420 KS Marezige 50.96369.97069.970 72,8 72,8

4.54504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.6004.400 103,3 81,2

4.5450403 Druge skupne administrativne službe 5.6004.400 103,3 81,2

3.57404039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.6801.750 204,3 97,1

3.574205010 Izdaja glasila 3.6801.750 204,3 97,1
3.5744020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.6801.750 204,3 97,1

20004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9201.150 17,4 21,7

200205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 9201.150 17,4 21,7
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 270500 0,0 0,0

04021 Posebni material in storitve 5050 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 200200 0,0 0,0

2004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400400 50,0 50,0

77104039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.0001.500 51,4 77,1

771205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1.0001.500 51,4 77,1
7714205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.0001.500 51,4 77,1
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

420 - KS Marezige

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

35.01706 LOKALNA SAMOUPRAVA 50.24050.160 69,8 69,7

35.0170602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 50.24050.160 69,8 69,7

35.01706029001 Delovanje ožjih delov občin 50.24050.160 69,8 69,7

28.545205030 Sredstva za dejavnost v KS 43.50847.160 60,5 65,6
4.2044020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.7508.850 47,5 54,2

04021 Posebni material in storitve 500500 0,0 0,0

18.2184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.39826.750 68,1 71,7

964023 Prevozni stroški in storitve 300300 32,1 32,1

04024 Izdatki za službena potovanja 100100 0,0 0,0

6.0054025 Tekoče vzdrževanje 7.1508.350 71,9 84,0

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 7070 0,0 0,0

214029 Drugi operativni odhodki 2.2402.240 1,0 1,0

3.836205040 Nakup opreme 4.0222.500 153,4 95,4
2.4844202 Nakup opreme 2.6702.450 101,4 93,0

1.3524203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.35250 --- 100,0

2.637205041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.710500 527,4 97,3
2.6374205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.710500 527,4 97,3

8.38613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.6733.500 239,6 96,7

8.3861302 Cestni promet in infrastruktura 8.6733.500 239,6 96,7

8.38613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.6733.500 239,6 96,7

8.386205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 8.6733.500 239,6 96,7
8.3864025 Tekoče vzdrževanje 8.6733.500 239,6 96,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

420 - KS Marezige

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3.01416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.45711.910 25,3 55,2

3.0141603 Komunalna dejavnost 5.45711.910 25,3 55,2

2.35916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.4104.910 48,1 69,2

2.359205070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.4104.910 48,1 69,2
9724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.9001.900 51,1 51,1

1.3884025 Tekoče vzdrževanje 1.5003.000 46,3 92,5

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 1010 0,0 0,0

65516039005 Druge komunalne dejavnosti 2.0477.000 9,4 32,0

655205081 Urejanje okolja 2.0477.000 9,4 32,0
6554025 Tekoče vzdrževanje 2.0477.000 9,4 32,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

422 - KS Sv. Anton

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

422 KS Sv. Anton 37.34862.05162.051 60,2 60,2

3.47504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.3509.400 37,0 37,2

3.4750403 Druge skupne administrativne službe 9.3509.400 37,0 37,2

92704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.9003.000 30,9 32,0

927225010 Izdaja glasila 2.9003.000 30,9 32,0
9274020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.9003.000 30,9 32,0

2.54804039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.4506.400 39,8 39,5

2.548225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 6.4506.400 39,8 39,5
8984020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.7003.700 24,3 24,3

04021 Posebni material in storitve 300300 0,0 0,0

2004029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 20,0 20,0

1.4504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.4501.400 103,6 100,0

20.07906 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.56026.460 75,9 75,6

20.0790602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 26.56026.460 75,9 75,6

20.07906029001 Delovanje ožjih delov občin 26.56026.460 75,9 75,6

20.079225030 Sredstva za dejavnost v KS 26.56026.460 75,9 75,6
2.0444020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.1002.100 97,3 97,3

04021 Posebni material in storitve 300300 0,0 0,0

5.1514022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.7507.750 66,5 66,5

04024 Izdatki za službena potovanja 300300 0,0 0,0

2.5694025 Tekoče vzdrževanje 3.0102.910 88,3 85,4

04027 Kazni in odškodnine 200200 0,0 0,0

10.3154029 Drugi operativni odhodki 12.90012.900 80,0 80,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

422 - KS Sv. Anton

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

40007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 400400 100,0 100,0

4000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 400400 100,0 100,0

40007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 400400 100,0 100,0

400225045 Sofinanciranje prog.  društev 400400 100,0 100,0
4004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400400 100,0 100,0

8.81213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 19.99119.991 44,1 44,1

8.8121302 Cestni promet in infrastruktura 19.99119.991 44,1 44,1

2.71313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.0006.000 45,2 45,2

2.713225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 6.0006.000 45,2 45,2
2.7134025 Tekoče vzdrževanje 6.0006.000 45,2 45,2

6.09913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13.99113.991 43,6 43,6

6.099225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 13.99113.991 43,6 43,6
6.0994205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.99113.991 43,6 43,6

2.63216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.8003.800 69,3 69,3

2.6321603 Komunalna dejavnost 3.8003.800 69,3 69,3

2.63216039005 Druge komunalne dejavnosti 3.8003.800 69,3 69,3

2.632225081 Urejanje okolja 3.8003.800 69,3 69,3
2.6324025 Tekoče vzdrževanje 3.8003.800 69,3 69,3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

422 - KS Sv. Anton

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.95018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.9502.000 97,5 100,0

1.9501803 Programi v kulturi 1.9502.000 97,5 100,0

1.95018039003 Ljubiteljska kultura 1.9502.000 97,5 100,0

1.950225090 sof.programov kul.društev 1.9502.000 97,5 100,0
1.9504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.9502.000 97,5 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

423 - KS Črni kal

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

423 KS Črni kal 57.05787.46787.467 65,2 65,2

17.27104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.32430.000 57,6 58,9

17.2710403 Druge skupne administrativne službe 29.32430.000 57,6 58,9

1.12304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.124500 224,6 99,9

1.123235010 Izdaja glasila 1.124500 224,6 99,9
1.1234020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.124500 224,6 99,9

6504039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2001.500 4,3 32,3

65235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2001.500 4,3 32,3
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 0500 0,0 ---

654029 Drugi operativni odhodki 2001.000 6,5 32,3

16.08304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 28.00028.000 57,4 57,4

15.712235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 16.00015.000 104,8 98,2
15.7124205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.00015.000 104,8 98,2

372235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 12.00013.000 2,9 3,1
3724025 Tekoče vzdrževanje 12.00013.000 2,9 3,1

10.27506 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.15020.279 50,7 53,7

10.2750602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.15020.279 50,7 53,7

10.27506029001 Delovanje ožjih delov občin 19.15020.279 50,7 53,7

5.742235030 Sredstva za dejavnost v KS 12.65013.779 41,7 45,4
1.4544020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.2992.800 51,9 63,2

04021 Posebni material in storitve 109109 0,0 0,0

3.7694022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.9506.950 54,2 54,2

04024 Izdatki za službena potovanja 200200 0,0 0,0

04025 Tekoče vzdrževanje 1.3721.700 0,0 0,0

5194029 Drugi operativni odhodki 1.7202.020 25,7 30,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

423 - KS Črni kal

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.532235040 Nakup opreme 6.5006.500 69,7 69,7
2.0774202 Nakup opreme 4.0406.500 32,0 51,4

2.4554203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.4600 --- 99,8

22.62813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.70026.900 84,1 78,8

22.6281302 Cestni promet in infrastruktura 28.70026.900 84,1 78,8

13.08413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.70011.900 110,0 95,5

13.084235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 13.70011.900 110,0 95,5
984023 Prevozni stroški in storitve 5791.400 7,0 16,9

12.9864025 Tekoče vzdrževanje 13.12110.500 123,7 99,0

9.54413029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.00015.000 63,6 63,6

9.544235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 15.00015.000 63,6 63,6
9.5444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.00015.000 63,6 63,6

6.88416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.29310.288 66,9 66,9

6.8841603 Komunalna dejavnost 10.29310.288 66,9 66,9

5.98516039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.1165.488 109,1 73,8

5.985235070 Vzdrževalna dela na pokopališču 8.1165.488 109,1 73,8
184021 Posebni material in storitve 300500 3,6 6,0

1.3204022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5502.050 64,4 51,8

4.6484025 Tekoče vzdrževanje 5.2662.938 158,2 88,3

89916039003 Objekti za rekreacijo 2.1774.800 18,7 41,3

899235074 upravljanje s športnimi objekti 2.1774.800 18,7 41,3
8994025 Tekoče vzdrževanje 2.1774.800 18,7 41,3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

424 - KS Olmo Prisoje

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

424 KS Olmo Prisoje 12.07440.08040.080 30,1 30,1

8.33406 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.13417.980 46,4 48,6

8.3340602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.13417.980 46,4 48,6

8.33406029001 Delovanje ožjih delov občin 17.13417.980 46,4 48,6

8.334245030 Sredstva za dejavnost v KS 12.13412.980 64,2 68,7
2.8044020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.7652.615 107,2 58,8

2004021 Posebni material in storitve 2010 --- 99,5

1.2544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.1552.155 58,2 58,2

6354025 Tekoče vzdrževanje 1.159560 113,4 54,8

3.4414029 Drugi operativni odhodki 3.8547.650 45,0 89,3

0245040 Nakup opreme 2.5002.500 0,0 0,0
04202 Nakup opreme 2.5002.500 0,0 0,0

0245041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.5002.500 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.5002.500 0,0 0,0

3.74013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.0007.000 53,4 53,4

3.7401302 Cestni promet in infrastruktura 7.0007.000 53,4 53,4

1.74213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.0004.000 43,5 43,5

1.742245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 4.0004.000 43,5 43,5
1.7424025 Tekoče vzdrževanje 4.0004.000 43,5 43,5

1.99813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.0003.000 66,6 66,6

1.998245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.0003.000 66,6 66,6
1.9984205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.0003.000 66,6 66,6
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

424 - KS Olmo Prisoje
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.94615.100 0,0 0,0

01603 Komunalna dejavnost 15.94615.100 0,0 0,0

016039003 Objekti za rekreacijo 5.0005.000 0,0 0,0

0245075 Urejanje igrišč 5.0005.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.0005.000 0,0 0,0

016039005 Druge komunalne dejavnosti 10.94610.100 0,0 0,0

0245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 10.00010.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00010.000 0,0 0,0

0245081 Urejanje okolja 946100 0,0 0,0
04025 Tekoče vzdrževanje 946100 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

425 - KS Škofije

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun
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Zaključni

proračun
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

425 KS Škofije 107.819148.470148.470 72,6 72,6

2.42204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.7157.100 34,1 89,2

2.4220403 Druge skupne administrativne službe 2.7157.100 34,1 89,2

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 02.000 0,0 ---

0255010 Izdaja glasila 02.000 0,0 ---
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 02.000 0,0 ---

2.42204039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.7155.100 47,5 89,2

2.422255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.7155.100 47,5 89,2
1.4394020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.6154.000 36,0 89,1

9824021 Posebni material in storitve 1.030500 196,5 95,4

04029 Drugi operativni odhodki 70600 0,0 0,0

34.81706 LOKALNA SAMOUPRAVA 49.50152.004 67,0 70,3

34.8170602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 49.50152.004 67,0 70,3

34.81706029001 Delovanje ožjih delov občin 49.50152.004 67,0 70,3

22.601255030 Sredstva za dejavnost v KS 31.50134.004 66,5 71,8
6.4504020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.8749.677 66,7 65,3

04021 Posebni material in storitve 263263 0,0 0,0

8.8834022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.15013.900 63,9 79,7

6.8084025 Tekoče vzdrževanje 9.4645.340 127,5 71,9

4614029 Drugi operativni odhodki 7504.824 9,6 61,4

2.308255040 Nakup opreme 3.0292.000 115,4 76,2
2.3084202 Nakup opreme 3.0292.000 115,4 76,2

9.907255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 14.97116.000 61,9 66,2
7.7554205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.12516.000 48,5 64,0

2.1524208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.8460 --- 75,6
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

425 - KS Škofije

Sprejeti

proračun
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Veljavni

proračun
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Zaključni

proračun
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

10.73813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.8123.000 357,9 99,3

10.7381302 Cestni promet in infrastruktura 10.8123.000 357,9 99,3

10.73813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.8123.000 357,9 99,3

10.738255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 10.8123.000 357,9 99,3
10.7384025 Tekoče vzdrževanje 10.8123.000 357,9 99,3

59.84216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 85.44286.366 69,3 70,0

59.8421603 Komunalna dejavnost 85.44286.366 69,3 70,0

2.29416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.38615.617 14,7 18,5

2.294255070 Vzdrževalna dela na pokopališču 4.3867.617 30,1 52,3
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 691922 0,0 0,0

1.4464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5032.805 51,5 57,8

5524025 Tekoče vzdrževanje 8323.530 15,6 66,3

2974026 Poslovne najemnine in zakupnine 360360 82,5 82,5

0255071 Investicije v pokopališča KS 8.0008.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.2688.000 0,0 0,0

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7320 --- 0,0

51.09916039003 Objekti za rekreacijo 66.52269.749 73,3 76,8

50.044255074 upravljanje s športnimi objekti 58.51861.745 81,1 85,5
1.3064020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.222922 141,6 58,8

24.0494022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 29.33832.638 73,7 82,0

24.6894025 Tekoče vzdrževanje 26.92528.150 87,7 91,7

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 3335 0,0 0,0

1.055255075 Urejanje igrišč 8.0048.004 13,2 13,2
5554205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.5048.004 6,9 7,4

5004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5000 --- 100,0

Stran: 281 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

425 - KS Škofije

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.44916039005 Druge komunalne dejavnosti 6.5341.000 644,9 98,7

6.449255081 Urejanje okolja 6.5341.000 644,9 98,7
1.1724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.2250 --- 95,6

5.2774025 Tekoče vzdrževanje 5.3091.000 527,7 99,4

Stran: 282 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

426 - KS Bertoki

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

426 KS Bertoki 55.28499.96099.960 55,3 55,3

11.31904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.74022.711 49,8 52,1

11.3190403 Druge skupne administrativne službe 21.74022.711 49,8 52,1

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.0003.000 0,0 0,0

0265010 Izdaja glasila 3.0003.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.0003.000 0,0 0,0

4.62704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.7259.711 47,7 59,9

4.627265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 7.7259.711 47,7 59,9
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.0513.051 0,0 0,0

4.6274021 Posebni material in storitve 4.6746.660 69,5 99,0

6.69204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.01510.000 66,9 60,8

6.692265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 11.01510.000 66,9 60,8
6.6924025 Tekoče vzdrževanje 11.01510.000 66,9 60,8

24.57906 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.59147.671 51,6 56,4

24.5790602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 43.59147.671 51,6 56,4

24.57906029001 Delovanje ožjih delov občin 43.59147.671 51,6 56,4

19.208265030 Sredstva za dejavnost v KS 30.84229.871 64,3 62,3
6.5974020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.5656.438 102,5 77,0

04021 Posebni material in storitve 198198 0,0 0,0

3.7064022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.4818.637 42,9 49,5

04024 Izdatki za službena potovanja 100100 0,0 0,0

1.3954025 Tekoče vzdrževanje 2.2472.247 62,1 62,1

7.5114029 Drugi operativni odhodki 12.25112.251 61,3 61,3

Stran: 283 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

426 - KS Bertoki

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

239265040 Nakup opreme 2.2497.300 3,3 10,6
2394202 Nakup opreme 1.6774.800 5,0 14,3

04207 Nakup nematerialnega premoženja 5722.500 0,0 0,0

5.132265041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 10.50010.500 48,9 48,9
5.1324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.294500 --- 96,9

04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.20610.000 0,0 0,0

16.33813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.96516.500 99,0 71,1

16.3381302 Cestni promet in infrastruktura 22.96516.500 99,0 71,1

9.19613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.50015.500 59,3 59,3

9.196265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 15.50015.500 59,3 59,3
9.1964025 Tekoče vzdrževanje 15.50015.500 59,3 59,3

7.14213029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.4651.000 714,2 95,7

7.142265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.4651.000 714,2 95,7
364204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 371.000 3,6 98,0

4.2674205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.5000 --- 94,8

2.8384208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.9280 --- 96,9

3.04816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.66413.078 23,3 26,1

3.0481603 Komunalna dejavnost 11.66413.078 23,3 26,1

1.38016039003 Objekti za rekreacijo 7.0948.508 16,2 19,5

1.380265074 upravljanje s športnimi objekti 6.9836.983 19,8 19,8
1.3804020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.1002.100 65,7 65,7

04025 Tekoče vzdrževanje 4.8834.883 0,0 0,0

0265075 Urejanje igrišč 1111.525 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1111.525 0,0 0,0

Stran: 284 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

426 - KS Bertoki

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.66716039005 Druge komunalne dejavnosti 4.5704.570 36,5 36,5

1.667265081 Urejanje okolja 4.5704.570 36,5 36,5
1.6674025 Tekoče vzdrževanje 4.5704.570 36,5 36,5

Stran: 285 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

427 - KS Rakitovec

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

427 KS Rakitovec 4.33928.20028.200 15,4 15,4

004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.0005.000 0,0 0,0

00403 Druge skupne administrativne službe 5.0005.000 0,0 0,0

004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.0004.000 0,0 0,0

0275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 4.0004.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.0002.000 0,0 0,0

04029 Drugi operativni odhodki 2.0002.000 0,0 0,0

004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.0001.000 0,0 0,0

0275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1.0001.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.0001.000 0,0 0,0

3.21706 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.20012.200 26,4 26,4

3.2170602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.20012.200 26,4 26,4

3.21706029001 Delovanje ožjih delov občin 12.20012.200 26,4 26,4

3.217275030 Sredstva za dejavnost v KS 11.20011.200 28,7 28,7
4044020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.2003.200 12,6 12,6

04021 Posebni material in storitve 200200 0,0 0,0

2.2194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.5003.500 63,4 63,4

574023 Prevozni stroški in storitve 675675 8,4 8,4

2464024 Izdatki za službena potovanja 900900 27,3 27,3

804025 Tekoče vzdrževanje 800800 10,1 10,1

2124029 Drugi operativni odhodki 1.9251.925 11,0 11,0

0275040 Nakup opreme 1.0001.000 0,0 0,0
04202 Nakup opreme 1.0001.000 0,0 0,0

Stran: 286 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

427 - KS Rakitovec

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.0001.000 0,0 0,0

00703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.0001.000 0,0 0,0

007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.0001.000 0,0 0,0

0275045 Sofinanciranje prog.  društev 1.0001.000 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 0,0 0,0

1.12113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.0007.000 16,0 16,0

1.1211302 Cestni promet in infrastruktura 7.0007.000 16,0 16,0

1.12113029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.0002.000 56,1 56,1

1.121275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 2.0002.000 56,1 56,1
1.1214025 Tekoče vzdrževanje 2.0002.000 56,1 56,1

013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.0005.000 0,0 0,0

0275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.0005.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.0005.000 0,0 0,0

016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.0003.000 0,0 0,0

01603 Komunalna dejavnost 3.0003.000 0,0 0,0

016039005 Druge komunalne dejavnosti 3.0003.000 0,0 0,0

0275080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 3.0003.000 0,0 0,0
04208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.0003.000 0,0 0,0

Stran: 287 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

428 - KS Zazid

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

428 KS Zazid 12.09833.86033.860 35,7 35,7

004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.7303.000 0,0 0,0

00403 Druge skupne administrativne službe 1.7303.000 0,0 0,0

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0500 0,0 ---

0285010 Izdaja glasila 0500 0,0 ---
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 0500 0,0 ---

004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.7302.500 0,0 0,0

0285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.7302.500 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.7302.500 0,0 0,0

3.60206 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.86015.860 22,7 28,0

3.6020602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.86015.860 22,7 28,0

3.60206029001 Delovanje ožjih delov občin 12.86015.860 22,7 28,0

3.602285030 Sredstva za dejavnost v KS 8.51011.510 31,3 42,3
1.6264020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.4003.900 41,7 67,8

1.9464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.0003.000 64,9 64,9

244025 Tekoče vzdrževanje 3.1004.600 0,5 0,8

64029 Drugi operativni odhodki 1010 62,0 62,0

0285040 Nakup opreme 350350 0,0 0,0
04202 Nakup opreme 350350 0,0 0,0

0285041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 4.0004.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.0004.000 0,0 0,0

Stran: 288 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

428 - KS Zazid

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.77014.000 0,0 0,0

01302 Cestni promet in infrastruktura 10.77014.000 0,0 0,0

013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.0006.000 0,0 0,0

0285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 5.0006.000 0,0 0,0
04025 Tekoče vzdrževanje 5.0006.000 0,0 0,0

013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.7708.000 0,0 0,0

0285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.7708.000 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.7708.000 0,0 0,0

8.49616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.5001.000 849,6 100,0

8.4961603 Komunalna dejavnost 8.5001.000 849,6 100,0

8.49616039003 Objekti za rekreacijo 8.5001.000 849,6 100,0

8.496285075 Urejanje igrišč 8.5001.000 849,6 100,0
8.4964205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.5001.000 849,6 100,0

Stran: 289 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

429 - KS Žusterna

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

429 KS Žusterna 16.06628.75328.753 55,9 55,9

45504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.1002.700 16,8 21,7

4550403 Druge skupne administrativne službe 2.1002.700 16,8 21,7

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4001.000 0,0 0,0

0295010 Izdaja glasila 4001.000 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 188788 0,0 0,0

04022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 212212 0,0 0,0

45504039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.7001.700 26,7 26,7

455295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 1.7001.700 26,7 26,7
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.1001.100 0,0 0,0

04021 Posebni material in storitve 100100 0,0 0,0

4554029 Drugi operativni odhodki 500500 90,9 90,9

14.08506 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.12114.832 95,0 77,7

14.0850602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.12114.832 95,0 77,7

14.08506029001 Delovanje ožjih delov občin 18.12114.832 95,0 77,7

7.642295030 Sredstva za dejavnost v KS 11.67712.732 60,0 65,4
2.9044020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.8803.280 88,5 74,8

1.6224022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.0952.095 77,4 77,4

304025 Tekoče vzdrževanje 1.2652.920 1,0 2,4

3.0864029 Drugi operativni odhodki 4.4374.437 69,6 69,6

3.500295040 Nakup opreme 3.5002.000 175,0 100,0
3.5004202 Nakup opreme 3.5002.000 175,0 100,0

2.943295041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.944100 --- 100,0
2.9434205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.944100 --- 100,0

Stran: 290 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

429 - KS Žusterna

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

30513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.31010.000 3,1 4,2

3051302 Cestni promet in infrastruktura 7.31010.000 3,1 4,2

30513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.31010.000 3,1 4,2

305295060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.31010.000 3,1 4,2
3054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.31010.000 3,1 4,2

1.22116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.2221.221 100,0 99,9

1.2211603 Komunalna dejavnost 1.2221.221 100,0 99,9

1.22116039005 Druge komunalne dejavnosti 1.2221.221 100,0 99,9

1.221295081 Urejanje okolja 1.2221.221 100,0 99,9
1.2214025 Tekoče vzdrževanje 1.2221.221 100,0 99,9

Stran: 291 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

430 - KS Gračišče

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

430 KS Gračišče 56.01067.86867.868 82,5 82,5

5.09704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.53810.700 47,6 67,6

5.0970403 Druge skupne administrativne službe 7.53810.700 47,6 67,6

1.17204039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.3031.500 78,2 50,9

1.172305010 Izdaja glasila 2.3031.500 78,2 50,9
1.1724020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.3031.500 78,2 50,9

33504039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4151.200 27,9 80,7

335305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 4151.200 27,9 80,7
2904020 Pisarniški in splošni material in storitve 315700 41,4 92,1

454029 Drugi operativni odhodki 100500 9,0 45,0

3.59004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.8208.000 44,9 74,5

3.590305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 4.8208.000 44,9 74,5
1.6234204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.6235.000 32,5 100,0

1.9674205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.1973.000 65,6 61,5

10.97406 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.42313.718 80,0 76,1

10.9740602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.42313.718 80,0 76,1

10.97406029001 Delovanje ožjih delov občin 14.42313.718 80,0 76,1

10.157305030 Sredstva za dejavnost v KS 12.92813.018 78,0 78,6
1.5644020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6453.000 52,1 59,1

6.7184022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.7443.750 179,1 86,8

2424024 Izdatki za službena potovanja 243200 121,1 99,7

904025 Tekoče vzdrževanje 100240 37,5 90,0

1.5434029 Drugi operativni odhodki 2.1965.828 26,5 70,3

Stran: 292 od 302



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

430 - KS Gračišče

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

817305040 Nakup opreme 1.495700 116,7 54,7
8174202 Nakup opreme 1.395600 136,2 58,6

04207 Nakup nematerialnega premoženja 100100 0,0 0,0

34.83613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 39.42231.000 112,4 88,4

34.8361302 Cestni promet in infrastruktura 39.42231.000 112,4 88,4

9.92513029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.33624.000 41,4 69,2

9.925305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 14.33624.000 41,4 69,2
9.9254025 Tekoče vzdrževanje 14.33624.000 41,4 69,2

22.57513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 22.7464.000 564,4 99,3

22.575305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 22.7464.000 564,4 99,3
22.5754205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.7464.000 564,4 99,3

2.33613029004 Cestna razsvetljava 2.3403.000 77,9 99,9

2.336305061 vzdrževanje javne razsvetljave 2.3403.000 77,9 99,9
2.3364025 Tekoče vzdrževanje 2.3403.000 77,9 99,9

015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 04.000 0,0 ---

01504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 04.000 0,0 ---

015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 04.000 0,0 ---

0305065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 04.000 0,0 ---
04025 Tekoče vzdrževanje 04.000 0,0 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

430 - KS Gračišče

Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5.10416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.3857.350 69,4 79,9

5.1041603 Komunalna dejavnost 6.3857.350 69,4 79,9

3.16916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.8853.350 94,6 81,6

3.169305070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.8853.350 94,6 81,6
1.1394022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.5891.850 61,5 71,7

2.0314025 Tekoče vzdrževanje 2.2961.500 135,4 88,5

46816039003 Objekti za rekreacijo 5002.000 23,4 93,6

468305075 Urejanje igrišč 5002.000 23,4 93,6
4684205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5002.000 23,4 93,6

1.46616039005 Druge komunalne dejavnosti 2.0002.000 73,3 73,3

0305080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 01.000 0,0 ---
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 01.000 0,0 ---

1.466305081 Urejanje okolja 2.0001.000 146,6 73,3
1.4664025 Tekoče vzdrževanje 2.0001.000 146,6 73,3

018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1001.100 0,0 0,0

01802 Ohranjanje kulturne dediščine 100100 0,0 0,0

018029001 Nepremična kulturna dediščina 100100 0,0 0,0

0305091 obnova kulturnih spomenikov 100100 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100100 0,0 0,0

01803 Programi v kulturi 01.000 0,0 ---

018039003 Ljubiteljska kultura 01.000 0,0 ---

0305090 sof.programov kul.društev 01.000 0,0 ---
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01.000 0,0 ---
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A. Bilanca odhodkov
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432 - KS Podgorje
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(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

432 KS Podgorje 11.16156.87356.873 19,6 19,6

8.46006 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.72317.723 47,7 47,7

8.4600602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.72317.723 47,7 47,7

8.46006029001 Delovanje ožjih delov občin 17.72317.723 47,7 47,7

8.460325030 Sredstva za dejavnost v KS 17.72317.723 47,7 47,7
1.9364020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.8002.800 69,1 69,1

2.0734021 Posebni material in storitve 7.0007.000 29,6 29,6

2.0344022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.5113.511 57,9 57,9

1.2224024 Izdatki za službena potovanja 1.6001.600 76,4 76,4

2724025 Tekoče vzdrževanje 700700 38,8 38,8

9244029 Drugi operativni odhodki 2.1122.112 43,7 43,7

2.70116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 39.15039.150 6,9 6,9

2.7011603 Komunalna dejavnost 39.15039.150 6,9 6,9

2.70116039005 Druge komunalne dejavnosti 39.15039.150 6,9 6,9

0325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 30.70030.700 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.70030.700 0,0 0,0

2.701325081 Urejanje okolja 8.4508.450 32,0 32,0
2.7014025 Tekoče vzdrževanje 8.4508.450 32,0 32,0
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A. Bilanca odhodkov
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434 - KS Pobegi - Čežarji
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434 KS Pobegi - Čežarji 68.19081.61681.616 83,6 83,6

6.35004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.3289.000 70,6 86,7

6.3500403 Druge skupne administrativne službe 7.3289.000 70,6 86,7

4.09004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.1074.000 102,3 99,6

4.090345010 Izdaja glasila 4.1074.000 102,3 99,6
4.0904020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.1074.000 102,3 99,6

2.26004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.2215.000 45,2 70,2

2.260345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 3.2215.000 45,2 70,2
7294020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.1101.780 40,9 65,6

1.3464021 Posebni material in storitve 1.7001.700 79,2 79,2

04026 Poslovne najemnine in zakupnine 0300 0,0 ---

1864029 Drugi operativni odhodki 4111.220 15,2 45,1

56.12406 LOKALNA SAMOUPRAVA 63.61561.095 91,9 88,2

56.1240602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 63.61561.095 91,9 88,2

56.12406029001 Delovanje ožjih delov občin 63.61561.095 91,9 88,2

16.738345030 Sredstva za dejavnost v KS 18.61516.095 104,0 89,9
1.7124020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.1202.120 80,8 80,8

3574021 Posebni material in storitve 412150 237,8 86,6

4.6394022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.8305.800 80,0 79,6

6.0144025 Tekoče vzdrževanje 6.1313.250 185,1 98,1

4504026 Poslovne najemnine in zakupnine 500400 112,5 90,0

3.5674029 Drugi operativni odhodki 3.6224.375 81,5 98,5

9.771345040 Nakup opreme 10.00010.000 97,7 97,7
9.7714202 Nakup opreme 10.00010.000 97,7 97,7

29.614345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 35.00035.000 84,6 84,6
29.6144205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.00035.000 84,6 84,6
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Sprejeti

proračun

2020

Veljavni

proračun

2020

Zaključni

proračun

2020

(1) (2) (3) (3)/(1)
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(3)/(2)

Indeks

1.50007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.5001.500 100,0 100,0

1.5000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.5001.500 100,0 100,0

1.50007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.5001.500 100,0 100,0

1.500345045 Sofinanciranje prog.  društev 1.5001.500 100,0 100,0
1.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.5001.500 100,0 100,0

013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.4213.421 0,0 0,0

01302 Cestni promet in infrastruktura 3.4213.421 0,0 0,0

013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.4213.421 0,0 0,0

0345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.4213.421 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.4213.421 0,0 0,0

2.21616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.4523.300 67,2 90,4

2.2161603 Komunalna dejavnost 2.4523.300 67,2 90,4

016039003 Objekti za rekreacijo 01.000 0,0 ---

0345074 upravljanje s športnimi objekti 01.000 0,0 ---
04025 Tekoče vzdrževanje 01.000 0,0 ---

2.21616039005 Druge komunalne dejavnosti 2.4522.300 96,4 90,4

2.216345081 Urejanje okolja 2.4522.300 96,4 90,4
2.2164020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.4522.300 96,4 90,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

434 - KS Pobegi - Čežarji
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Indeks

70018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.0002.000 35,0 35,0

7001803 Programi v kulturi 1.0001.000 70,0 70,0

70018039003 Ljubiteljska kultura 1.0001.000 70,0 70,0

700345090 sof.programov kul.društev 1.0001.000 70,0 70,0
7004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 70,0 70,0

01805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.0001.000 0,0 0,0

018059001 Programi športa 1.0001.000 0,0 0,0

0345100 športna vzgoja in drugo 1.0001.000 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 0,0 0,0

1.30020 SOCIALNO VARSTVO 1.3001.300 100,0 100,0

1.3002004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.3001.300 100,0 100,0

1.30020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.3001.300 100,0 100,0

1.300345200 sof. programov društev 1.3001.300 100,0 100,0
1.3004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.3001.300 100,0 100,0
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435 KS Za gradom 17.43530.26030.260 57,6 57,6

004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 450450 0,0 0,0

00403 Druge skupne administrativne službe 450450 0,0 0,0

004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 450450 0,0 0,0

0355010 Izdaja glasila 450450 0,0 0,0
04020 Pisarniški in splošni material in storitve 450450 0,0 0,0

8.55706 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.71016.710 51,2 51,2

8.5570602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.71016.710 51,2 51,2

8.55706029001 Delovanje ožjih delov občin 16.71016.710 51,2 51,2

5.027355030 Sredstva za dejavnost v KS 11.61012.610 39,9 43,3
1.1754020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.6451.645 71,4 71,4

04021 Posebni material in storitve 5050 0,0 0,0

7114022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0501.050 67,7 67,7

5434025 Tekoče vzdrževanje 1.2001.200 45,2 45,2

2.5994029 Drugi operativni odhodki 7.6658.665 30,0 33,9

3.531355040 Nakup opreme 3.589400 882,7 98,4
3.5314202 Nakup opreme 3.589400 882,7 98,4

0355041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.5113.700 0,0 0,0
04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.5113.700 0,0 0,0

8.87816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.00013.000 68,3 68,3

8.8781603 Komunalna dejavnost 13.00013.000 68,3 68,3

8.87816039005 Druge komunalne dejavnosti 13.00013.000 68,3 68,3

8.878355080 Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme 13.00013.000 68,3 68,3
8.8784205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.00013.000 68,3 68,3
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020 SOCIALNO VARSTVO 100100 0,0 0,0

02004 Izvajanje programov socialnega varstva 100100 0,0 0,0

020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 100100 0,0 0,0

0355200 sof. programov društev 100100 0,0 0,0
04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 0,0 0,0
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C. Račun financiranja
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400 Občinski organi in uprava 2.494.6062.494.6082.494.608 100,0 100,0

2.494.60622 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.494.6082.494.608 100,0 100,0

2.494.6062201 Servisiranje javnega dolga 2.494.6082.494.608 100,0 100,0

2.494.60622019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.494.6082.494.608 100,0 100,0

2.494.6062982 Plačilo glavnic za kredite 2.494.6082.494.608 100,0 100,0
2.076.7505501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.076.7512.218.085 93,6 100,0

141.3335502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 141.3340 --- 100,0

276.5235503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 276.523276.523 100,0 100,0
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Kriteriji:
Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

Stran 1

Datum 24.02.2021

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

09.01.2020 0001-2020 114,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2365 Promocijske akcijePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

09.01.2020 0001-2020 3.274,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2365 Promocijske akcijePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

09.01.2020 0001-2020 32,002439 Izdatki za delovanje TavernePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

09.01.2020 0001-2020 667,002439 Izdatki za delovanje TavernePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

09.01.2020 0001-2020 184,002439 Izdatki za delovanje TavernePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

09.01.2020 0001-2020 2.445,002439 Izdatki za delovanje TavernePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

09.01.2020 0001-2020 1.468,002439 Izdatki za delovanje TavernePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. FrančišekPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

15.01.2020 0002-2020 487,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališčNRP  

17.01.2020 0003-2020 1.398,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

20.01.2020 0004-2020 159.557,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0030 Dozidava OŠ MarezigeNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in ŽusternoNRP  

20.01.2020 0004-2020 23.282,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0030 Dozidava OŠ MarezigeNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in ŽusternoNRP  

30.01.2020 0005-2020 55.000,002074 Dejavnost vrtcevPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2074 Dejavnost vrtcevPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

31.01.2020 0006-2020 8.704,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0073 Krožišče v VanganeluNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-delNRP  

31.01.2020 0007-2020 9.015,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališčaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadiNRP  

31.01.2020 0007-2020 10.500,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzorNRP  

31.01.2020 0007-2020 1.422,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnicaNRP  

31.01.2020 0007-2020 220,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnicaNRP  

04.02.2020 0008-2020 10.763,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-HlibanNRP  
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13.02.2020 0009-2020 3.250,003043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EUPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EUPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO
OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKENRP  

20.02.2020 0010-2020 50.000,002223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališčaPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

24.02.2020 0011-2020 6.100,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

24.02.2020 0011-2020 407,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. FrančišekPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

26.02.2020 0012-2020 80,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3090 Pretorska palačaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

26.02.2020 0012-2020 2,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

26.02.2020 0012-2020 1.500,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

08.03.2020 0013-2020 4.445,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2093 Pomoč na domu - razvoz kosilPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

08.03.2020 0013-2020 16.082,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosilPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

08.03.2020 0013-2020 34,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranjePP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

18.03.2020 0014-2020 13.000,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na MarkovecNRP  

3122 Četrtni mladinski center MarkovecPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0019 Četrtni mladinski center MarkovecNRP  

18.03.2020 0014-2020 2.489,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč BenčičevaNRP  

3122 Četrtni mladinski center MarkovecPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0019 Četrtni mladinski center MarkovecNRP  

20.03.2020 0015-2020 3.000,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2104 Plačilo pogrebninPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

24.03.2020 0016-2020 3.300,002074 Dejavnost vrtcevPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor PortorožPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

24.03.2020 0017-2020 1.150,00203302 Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska poštaPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203311 Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentancaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

31.03.2020 0018-2020 1.790,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

31.03.2020 0018-2020 550,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

31.03.2020 0018-2020 1.730,00224701 Sofinanciranje turističnih prireditevPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3090 Pretorska palačaPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

31.03.2020 0019-2020 34,002345 Projekt Varna hiša - sofinanciranjePP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranjePP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

06.04.2020 0020-2020 3.100,002281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališčeNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče BridaNRP  

14.04.2020 0021-2020 815,002223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

14.04.2020 0021-2020 591,002224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališčaPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

14.04.2020 0021-2020 5.612,002223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO
OB050-19-0171 C.Triban-Vanganel-ukrepi za umiritev prometaNRP  

17.04.2020 0022-2020 1.100,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournikNRP  

2440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-TomažičiNRP  
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23.04.2020 0023-2020 1.100,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-TomažičiNRP  

2440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournikNRP  

30.04.2020 0024-2020 2.318,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2101 Delna oskrba otrokPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

04.05.2020 0025-2020 3.194,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče KozlovičevaNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in ŽusternoNRP  

07.05.2020 0026-2020 854,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v TomažičihNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v TomažičihNRP  

07.05.2020 0026-2020 19.200,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naseljeNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v TomažičihNRP  

08.05.2020 0027-2020 890,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana BordonaNRP  

2479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-17-0030 Dozidava OŠ MarezigeNRP  

13.05.2020 0029-2020 50.000,002508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnineNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.NRP  

19.05.2020 0030-2020 1.000,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob seNRP  

19.05.2020 0030-2020 300,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob seNRP  

21.05.2020 0031-2020 18.219,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2244 Projekti vezani na  varstvo okoljaPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

21.05.2020 0031-2020 6.351,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2244 Projekti vezani na  varstvo okoljaPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

21.05.2020 0031-2020 1.000,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

3025 Nadomestila plačPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

26.05.2020 0032-2020 5.650,001019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0152 Sanacija zemeljskega plazu Krnica II.fazaNRP  

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesrečeNRP  

28.05.2020 0033-2020 4.800,002138 Sofinanciranje programov kulturnih društevPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2170 Likovna in galerijska dejavnostPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

28.05.2020 0033-2020 1.830,002138 Sofinanciranje programov kulturnih društevPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2159 ZaložništvoPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

28.05.2020 0034-2020 4.790,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. AntonNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v TomažičihNRP  

28.05.2020 0034-2020 6.420,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-TomažičiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v TomažičihNRP  

29.05.2020 0035-2020 1.000,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

29.05.2020 0035-2020 500,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

29.05.2020 0035-2020 3.500,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

29.05.2020 0036-2020 5.600,003094 PP Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulturePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke NRP  
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29.05.2020 0037-2020 808,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob SlemenskiNRP  

29.05.2020 0037-2020 159.174,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob SlemenskiNRP  

29.05.2020 0037-2020 1.868,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob SlemenskiNRP  

29.05.2020 0037-2020 229.776,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v HrvatinihNRP  

29.05.2020 0037-2020 1.197,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v HrvatinihNRP  

29.05.2020 0038-2020 4.658,002217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

03.06.2020 0039-2020 18.000,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

09.06.2020 0040-2020 100.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupiNRP  

11.06.2020 0041-2020 4.388,002454 Vzpostavitev sistema GISPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GISNRP  

2454 Vzpostavitev sistema GISPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GISNRP  

11.06.2020 0042-2020 21.335,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objektiNRP  

2440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournikNRP  

12.06.2020 0043-2020 5.764,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana BordonaNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in ŽusternoNRP  

15.06.2020 0044-2020 2.500,002957 Regresiranje prehrane učencemPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2104 Plačilo pogrebninPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

16.06.2020 0045-2020 2.500,002813 e Koper. siPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2056 Izdaja časopisaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.06.2020 0046-2020 1.000,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca ŠkofijeNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v KubeduNRP  

17.06.2020 0047-2020 3.689,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. PrekomorsNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4201 Prevozna sredstvaKONTO
OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikovNRP  

17.06.2020 0048-2020 2.500,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0036 KS Črni kal - sanac.zidu in ureditev ceste v Zg.Črnem kaluNRP  

18.06.2020 0049-2020 13.000,002270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v DoluNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4310 Inv.transf. neprof.org.in ustanovamKONTO
OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v DoluNRP  

19.06.2020 0050-2020 2.100,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2511 Investicijska in projektna dokumentacijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objektiNRP  

26.06.2020 0051-2020 6.500,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostoriPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO
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29.06.2020 0052-2020 8.876,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana BordonaNRP  

2479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-17-0030 Dozidava OŠ MarezigeNRP  

29.06.2020 0053-2020 80.000,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana BordonaNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

30.06.2020 0054-2020 1.850,003008 Druge oblike varstvaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2116 Sofinanciranje programov društevPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

30.06.2020 0055-2020 10.038,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2354 Investicije v turistično infrastrukturoPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opremeNRP  

30.06.2020 0055-2020 462,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2354 Investicije v turistično infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opremeNRP  

03.07.2020 0056-2020 9.100,002484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališčaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0090 Pokopališče ŠkocjanNRP  

2290 projekti za vodovodno omrežjePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-11-0030 Projekti za vodovodeNRP  

06.07.2020 0057-2020 10.200,002813 e Koper. siPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

08.07.2020 0058-2020 706,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-BrezovicaNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - PavličiNRP  

08.07.2020 0059-2020 10.000,002972 Nakup opremePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0142 Nakup opremeNRP  

2832 Ureditev poslovne stavbePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na VerdijeviNRP  

08.07.2020 0059-2020 2.100,002972 Nakup opremePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0142 Nakup opremeNRP  

2832 Ureditev poslovne stavbePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na VerdijeviNRP  

08.07.2020 0059-2020 4.000,002972 Nakup opremePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0142 Nakup opremeNRP  

2832 Ureditev poslovne stavbePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na VerdijeviNRP  

08.07.2020 0059-2020 20.000,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

2832 Ureditev poslovne stavbePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na VerdijeviNRP  

08.07.2020 0060-2020 5.000,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

2285 Projekti za cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastruktureNRP  

08.07.2020 0061-2020 10.700,00203301 Sred. za deja. obč. uprave in organov -storitve varovanja zgradb in prostorovPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

203311 Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentancaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

08.07.2020 0061-2020 1.000,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

08.07.2020 0061-2020 5.000,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

09.07.2020 0062-2020 6.500,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v KopruNRP  

14.07.2020 0063-2020 250,002044 Stroški pravnega zastopanjaPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostoriPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

14.07.2020 0063-2020 11.500,002044 Stroški pravnega zastopanjaPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostoriPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

14.07.2020 0064-2020 920,001045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0186 Ureditev javnih površinNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditveNRP  
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15.07.2020 0065-2020 5.000,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadniceNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

17.07.2020 0066-2020 7.700,00219302 Športna vzgoja otrok in mladine - šolska športna tekmovanjaPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

219301 Športna vzgoja otrok in mladinePP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

17.07.2020 0066-2020 2.100,002198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni športPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2195 Športna rekreacija in drugoPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

20.07.2020 0068-2020 1.200,002277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v ČrnotičahNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v DoluNRP  

20.07.2020 0068-2020 2.600,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v ČežarjihNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v ČrnotičahNRP  

21.07.2020 0067-2020 154.500,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2424 Prostorsko izvedbeni aktiPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturoNRP  

27.07.2020 0069-2020 6.643,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimiPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

27.07.2020 0070-2020 5.250,002132 Sofinanciranje akcij socialnega varstvaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstvaPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

29.07.2020 0071-2020 440,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0126 PP Postavitev dveh čakalnic na avtobusnih postajah KS Pobegi ČežarjiNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v KopruNRP  

29.07.2020 0072-2020 5.055,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcijePP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

29.07.2020 0073-2020 4.667,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za BorštNRP  

29.07.2020 0073-2020 9.815,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v HrvojihNRP  

29.07.2020 0073-2020 6.388,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče StepaniNRP  

29.07.2020 0073-2020 5.000,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hišNRP  

31.07.2020 0079-2020 1.400,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

31.07.2020 0079-2020 200,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

03.08.2020 0074-2020 6.000,002059 Sofinanciranje programov za otrokePP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2049 Dejavnost osnovnih šolPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

05.08.2020 0075-2020 8.000,002813 e Koper. siPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

07.08.2020 0076-2020 15.000,001045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0186 Ureditev javnih površinNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

10.08.2020 0077-2020 20.000,002508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona SrminNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske cesteNRP  

10.08.2020 0078-2020 1.973,002281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališčeNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče StepaniNRP  
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13.08.2020 0080-2020 7.460,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0064 KS Gračišče - izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ GračiščeNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v KampeluNRP  

13.08.2020 0080-2020 1.880,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0101 KS Zazid - Asfaltiranje vaške poti do rezervoarjevNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v KampeluNRP  

13.08.2020 0080-2020 3.900,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v ŠalariNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v KampeluNRP  

13.08.2020 0080-2020 3.100,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v ŠalariNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

19.08.2020 0081-2020 10.000,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2511 Investicijska in projektna dokumentacijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objektiNRP  

19.08.2020 0082-2020 3.500,002370 Programi pospeševanjaPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2370 Programi pospeševanjaPP   
4136 Tek.transferi v javne agencijeKONTO

24.08.2020 0083-2020 4.000,003023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanjaPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcijePP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

24.08.2020 0084-2020 800,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjemPP   
4000 Plače in dodatkiKONTO

24.08.2020 0084-2020 1.500,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjemPP   
4000 Plače in dodatkiKONTO

24.08.2020 0084-2020 40,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarjePP   
4010 Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 30,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarjePP   
4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 100,002034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencemPP   
4015 PREMIJE KOLEKT.DOD.POK.ZAVAROVANJAKONTO

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarjiPP   
4015 PREMIJE KOLEKT.DOD.POK.ZAVAROVANJAKONTO

24.08.2020 0084-2020 14.500,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4009 Drugi izdatki zaposlenimKONTO

24.08.2020 0084-2020 395,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbencePP   
4010 Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 418,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbencePP   
4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 4,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbencePP   
4012 Prisp. za zaposlovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 34,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbencePP   
4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanjeKONTO

24.08.2020 0084-2020 7,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4001 Regres za letni dopustKONTO

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbencePP   
4013 Prisp. za porodniško varstvoKONTO

25.08.2020 0085-2020 8.000,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. AntonNRP  

25.08.2020 0085-2020 67.500,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in  sNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

25.08.2020 0085-2020 2.350,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. AntonNRP  

25.08.2020 0085-2020 2.000,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-08-0021 Ureditev krožiščNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. AntonNRP  
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25.08.2020 0086-2020 14.000,002812 Monografija KopraPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

25.08.2020 0086-2020 2.100,003092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine KoperPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

27.08.2020 0087-2020 2.526,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

27.08.2020 0087-2020 3.550,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

1112 Kontrola kakovosti vodaPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

27.08.2020 0087-2020 4.000,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

3076 Sofinanciranje zaščite živaliPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

27.08.2020 0087-2020 8.800,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

27.08.2020 0087-2020 4.930,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

27.08.2020 0087-2020 31.000,001084 Maraton in druge športne prireditvePP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženjaPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

31.08.2020 0088-2020 3.000,003118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. AntonNRP  

3118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. AntonNRP  

31.08.2020 0089-2020 3.330,003085 Dnevi kmetijstvaPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.PP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

31.08.2020 0089-2020 6.000,003085 Dnevi kmetijstvaPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

1003 Operativni izdatkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

01.09.2020 0090-2020 1.340,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0103 KS Žusterna  - Ureditev stopniščNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa LetoviškeNRP  

01.09.2020 0090-2020 5.742,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0103 KS Žusterna  - Ureditev stopniščNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališčNRP  

03.09.2020 0091-2020 16.865,003023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanjaPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče KoperPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

04.09.2020 0092-2020 240,002255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščinePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščineNRP  

3090 Pretorska palačaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0161 Investicijsko vzdrževanje  Pretorske PalačeNRP  

04.09.2020 0093-2020 18.000,00203360 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemninePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

2319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

08.09.2020 0094-2020 7.530,003099 Programi za starejše - medgeneracijski centriPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski centerNRP  

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centriPP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski centerNRP  

09.09.2020 0095-2020 5.364,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, delNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.NRP  

11.09.2020 0096-2020 4.408,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca ŠkofijeNRP  

2282 Otroška in športna igriščaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče PradeNRP  

14.09.2020 0097-2020 36.000,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastruktureNRP  

14.09.2020 0097-2020 2.000,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastruktureNRP  

14.09.2020 0097-2020 2.000,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0174 KS Škofije - obnova vodovoda v SlatinahNRP  
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14.09.2020 0097-2020 12.320,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi uliciNRP  

14.09.2020 0097-2020 680,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi uliciNRP  

14.09.2020 0097-2020 4.000,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožiščuNRP  

14.09.2020 0097-2020 3.000,002289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi uliciNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožiščuNRP  

14.09.2020 0097-2020 23.400,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulicNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožiščuNRP  

14.09.2020 0097-2020 1.600,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulicNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožiščuNRP  

16.09.2020 0098-2020 286,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča  Pobegi Čežarji NRP  

22.09.2020 0099-2020 2.700,002269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne napraveNRP  

22.09.2020 0099-2020 1.900,002269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne napraveNRP  

22.09.2020 0099-2020 2.000,002269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini DragonjeNRP  

22.09.2020 0099-2020 5.200,002269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini DragonjeNRP  

22.09.2020 0100-2020 2.306,001045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0186 Ureditev javnih površinNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4203 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališčNRP  

22.09.2020 0101-2020 31.017,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal GrandeNRP  

22.09.2020 0102-2020 10.000,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditvePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

22.09.2020 0104-2020 13.000,00203302 Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska poštaPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

22.09.2020 0104-2020 900,00203302 Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska poštaPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

22.09.2020 0104-2020 340,00203302 Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska poštaPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

22.09.2020 0104-2020 300,00203360 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemninePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

203300 Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški  in splošni materialPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

22.09.2020 0104-2020 8.200,00203360 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemninePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

203300 Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški  in splošni materialPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

22.09.2020 0104-2020 700,00203360 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemninePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO
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22.09.2020 0104-2020 1.000,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203340 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -službe. potovanjaPP   
4024 Izdatki za službena potovanjaKONTO

22.09.2020 0104-2020 4.200,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203380 Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

22.09.2020 R0134-2020 7.000,002817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditvePP   
4026 Najemnine in zakupnineKONTO

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditvePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

23.09.2020 0103-2020 2.367,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v ŠkocjanuNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča NRP  

23.09.2020 0103-2020 462,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v ŠkocjanuNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča NRP  

23.09.2020 0103-2020 506,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v ŠkocjanuNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopaNRP  

23.09.2020 0103-2020 308,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v ŠkocjanuNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopaNRP  

24.09.2020 0105-2020 5.000,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadniceNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

24.09.2020 0106-2020 7.600,002287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v ŠalariNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I.fazaNRP  

24.09.2020 0107-2020 2.000,003115 Ureditev objekta v GlemuPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostoriPP   
4025 Tekoče vzdrževanjeKONTO

24.09.2020 0108-2020 17.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitveNRP  

24.09.2020 0108-2020 33.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitveNRP  

24.09.2020 0108-2020 48.900,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

24.09.2020 0109-2020 115.400,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4000 Plače in dodatkiKONTO

2263 Vzdrževanje občinskih cestPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

24.09.2020 0110-2020 15.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacijeNRP  

25.09.2020 0111-2020 91.200,002061 Regresiranje prevozov v šoloPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče KoperPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

25.09.2020 0111-2020 60.923,002061 Regresiranje prevozov v šoloPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče KoperPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

25.09.2020 0112-2020 3.961,002047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opremeNRP  

2047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-07-0239 Licenciranje programske opremeNRP  

25.09.2020 0113-2020 6.000,002047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacijNRP  

2047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-07-0239 Licenciranje programske opremeNRP  

29.09.2020 0114-2020 102.100,002061 Regresiranje prevozov v šoloPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2263 Vzdrževanje občinskih cestPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

29.09.2020 0114-2020 6.540,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4000 Plače in dodatkiKONTO

2263 Vzdrževanje občinskih cestPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO
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29.09.2020 0115-2020 25.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domovNRP  

29.09.2020 0116-2020 15.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2972 Nakup opremePP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0142 Nakup opremeNRP  

29.09.2020 R0141-2020 6.000,002269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cestPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cestiNRP  

30.09.2020 0117-2020 308,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2282 Otroška in športna igriščaPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi PopetreNRP  

30.09.2020 0141-2020 630,002323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanjaPP   
4314 Inv.tr. posam.in zasebnikomKONTO
OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvoNRP  

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanjaPP   
4314 Inv.tr. posam.in zasebnikomKONTO
OB050-07-0156 Program agromelioracij oljkeNRP  

30.09.2020 0141-2020 240,002293 Subvencija za parkiranjePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

30.09.2020 0141-2020 1.100,002293 Subvencija za parkiranjePP   
4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikomKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

30.09.2020 0141-2020 600,002322 Projekti povezani z razvojem podeželjaPP   
4314 Inv.tr. posam.in zasebnikomKONTO
OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitetNRP  

2836 Razvoj dopolnilne dejavnostiPP   
4314 Inv.tr. posam.in zasebnikomKONTO
OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnostiNRP  

01.10.2020 0118-2020 36.720,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2442 Projekti za kanalizacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-11-0027 Projekti za kanalizacijeNRP  

01.10.2020 0119-2020 1.487,003122 Četrtni mladinski center MarkovecPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0019 Četrtni mladinski center MarkovecNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v HrvatinihNRP  

01.10.2020 0119-2020 1,003122 Četrtni mladinski center MarkovecPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0019 Četrtni mladinski center MarkovecNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal GrandeNRP  

02.10.2020 0120-2020 110.000,002257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

02.10.2020 0121-2020 100.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-16-0097 Novoletna osvetlitevNRP  

02.10.2020 0122-2020 3.300,003093 PP Mednarodno srečanje pevskih  skupin IstrePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO
OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesaNRP  

05.10.2020 0123-2020 345,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid GabrovicaNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0036 KS Črni kal - sanac.zidu in ureditev ceste v Zg.Črnem kaluNRP  

06.10.2020 0124-2020 8.000,002029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencemPP   
4000 Plače in dodatkiKONTO

2477 Izdatki za finančne storitvePP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

06.10.2020 0125-2020 350.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objektiNRP  

06.10.2020 0126-2020 160.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.NRP  

06.10.2020 0126-2020 4.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.NRP  
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06.10.2020 0127-2020 55.200,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v KopruNRP  

06.10.2020 0128-2020 8.000,002846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzorNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacijeNRP  

06.10.2020 0129-2020 110.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4203 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgomNRP  

09.10.2020 0130-2020 60.000,002257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališčaPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

09.10.2020 0131-2020 25.000,002044 Stroški pravnega zastopanjaPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

09.10.2020 0132-2020 20.000,002044 Stroški pravnega zastopanjaPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

09.10.2020 0133-2020 9.400,00203320 Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203390 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodkiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

09.10.2020 0133-2020 1.130,00203320 Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203380 Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

12.10.2020 0134-2020 1.338,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hišNRP  

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržniceNRP  

12.10.2020 0135-2020 1.730,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournikNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in ŽusternoNRP  

12.10.2020 0136-2020 8.549,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od ''placa'' do nogometnega igrišča in nad igriščemNRP  

12.10.2020 0136-2020 181,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od ''placa'' do nogometnega igrišča in nad igriščemNRP  

15.10.2020 0137-2020 16.108,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadniceNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

15.10.2020 0137-2020 6.892,003007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodihNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

15.10.2020 0137-2020 1.000,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadniceNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

15.10.2020 0137-2020 1.000,002479 Investicije v gradnje osnovnih šolPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadniceNRP  

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanjeNRP  

15.10.2020 0138-2020 29.000,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4311 Inv.tr.  jav.podjetjem  in družbam v lasti občine in državeKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

15.10.2020 0138-2020 45.000,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0149 Bazen ŽusternaNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-19-0149 Bazen ŽusternaNRP  

15.10.2020 0138-2020 48.200,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

1082 Mestni stadionPP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0035 Mestni stadionNRP  
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15.10.2020 0140-2020 2.500,002484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališčaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadiNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana opremaNRP  

16.10.2020 0142-2020 2.100,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203307 Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

16.10.2020 0142-2020 1.600,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203307 Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

16.10.2020 0142-2020 900,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203307 Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

16.10.2020 0142-2020 500,00203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

203307 Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

16.10.2020 0143-2020 2.500,003092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine KoperPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 7.000,003092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine KoperPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 2.000,003092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine KoperPP   
4024 Izdatki za službena potovanjaKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 1.000,003092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine KoperPP   
4024 Izdatki za službena potovanjaKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 3.500,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 3.000,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 1.000,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 3.000,002027 Občinski praznikPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 2.500,002027 Občinski praznikPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

16.10.2020 0143-2020 1.500,002027 Občinski praznikPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

19.10.2020 0145-2020 1.680,003007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv.NRP  

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodihNRP  

20.10.2020 0146-2020 7.500,002047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacijNRP  

2047 Nabava opreme in razvojPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-07-0239 Licenciranje programske opremeNRP  

21.10.2020 0147-2020 7.550,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2354 Investicije v turistično infrastrukturoPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opremeNRP  

21.10.2020 0147-2020 27.100,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2354 Investicije v turistično infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opremeNRP  

21.10.2020 0148-2020 1.428,003070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGDPP   
4310 Inv.transf. neprof.org.in ustanovamKONTO
OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v BabičihNRP  

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGDPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v BabičihNRP  

21.10.2020 0150-2020 10.400,002454 Vzpostavitev sistema GISPP   
4207 Nakup nematerialnega premoženjaKONTO
OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GISNRP  

2047 Nabava opreme in razvojPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opremeNRP  

21.10.2020 0155-2020 5.000,003023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanjaPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

22.10.2020 0151-2020 14.400,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naseljeNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  
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26.10.2020 0152-2020 10.100,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na ČukNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

26.10.2020 0153-2020 500,002846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzorNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacijeNRP  

27.10.2020 R0165-2020 647,002614 Projekt Koper Zdravo mestoPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2614 Projekt Koper Zdravo mestoPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

28.10.2020 0154-2020 22.600,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalovNRP  

28.10.2020 0156-2020 6.148,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-19-0149 Bazen ŽusternaNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

28.10.2020 0156-2020 1.225,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0062 Skate park KoperNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

28.10.2020 0156-2020 1.600,001101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4311 Inv.tr.  jav.podjetjem  in družbam v lasti občine in državeKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

28.10.2020 0157-2020 9.000,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igriščaNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturoNRP  

28.10.2020 0158-2020 649,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstvaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki NRP  

28.10.2020 0158-2020 1.460,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstvaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki NRP  

28.10.2020 0159-2020 10.000,002442 Projekti za kanalizacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.NRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KSNRP  

29.10.2020 0160-2020 6.600,002381 Svetovalne, revizijske  in ostale storitvePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

30.10.2020 0161-2020 10.000,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v ŠmarjahNRP  

30.10.2020 0161-2020 1.500,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v ŠmarjahNRP  

02.11.2020 0162-2020 5.000,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2216 Mrliško ogledna službaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

03.11.2020 0163-2020 4.604,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistemaNRP  

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadkiNRP  

03.11.2020 0164-2020 1.000,002424 Prostorsko izvedbeni aktiPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0330 Drugi PIANRP  

2511 Investicijska in projektna dokumentacijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objektiNRP  

03.11.2020 0164-2020 3.000,002424 Prostorsko izvedbeni aktiPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0330 Drugi PIANRP  

2513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzorNRP  

03.11.2020 0165-2020 1.488,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hribNRP  

2285 Projekti za cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastruktureNRP  
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04.11.2020 0166-2020 2.177,002270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domovNRP  

2281 Investicije v pokopališča KSPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče ŠmarjeNRP  

05.11.2020 0167-2020 52.200,003099 Programi za starejše - medgeneracijski centriPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski centerNRP  

2062 Nabava opreme in računalnikovPP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikovNRP  

06.11.2020 0168-2020 473,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2282 Otroška in športna igriščaPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi PopetreNRP  

06.11.2020 0169-2020 732,002270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domovNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v HrvojihNRP  

06.11.2020 0170-2020 440,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KSNRP  

2282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igriščaNRP  

06.11.2020 0171-2020 1.074,002270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domovNRP  

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šolePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KSNRP  

06.11.2020 0172-2020 3.123,002513 Izgradnja komunalnih objektov in napravPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektovNRP  

2511 Investicijska in projektna dokumentacijaPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objektiNRP  

09.11.2020 0183-2020 81.000,002417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovPP   
4200 Nakup zgradb in prostorovKONTO
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektovNRP  

2849 PobotiPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostoreNRP  

10.11.2020 0173-2020 2.000,003027 Nakup opremePP   
4203 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB050-07-0144 Nakup opreme CZNRP  

3027 Nakup opremePP   
4310 Inv.transf. neprof.org.in ustanovamKONTO
OB050-07-0144 Nakup opreme CZNRP  

10.11.2020 0174-2020 2.074,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na ČukNRP  

2285 Projekti za cestno infrastrukturoPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastruktureNRP  

11.11.2020 0175-2020 50.000,002006 Sejnine in nadomestila delovnih telesPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

306002 uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje)PP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

11.11.2020 0175-2020 17.000,002008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjevPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

306002 uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje)PP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

11.11.2020 0176-2020 2.960,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana opremaNRP  

11.11.2020 0176-2020 3.600,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana opremaNRP  

12.11.2020 0177-2020 5.000,002849 PobotiPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostoreNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacijeNRP  

12.11.2020 0178-2020 17.882,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2093 Pomoč na domu - razvoz kosilPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

12.11.2020 0179-2020 18.761,002841  Družinski pomočnikPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosilPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

13.11.2020 0180-2020 17.000,001091 Potniški terminalPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2263 Vzdrževanje občinskih cestPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

13.11.2020 0180-2020 4.200,001091 Potniški terminalPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2263 Vzdrževanje občinskih cestPP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

16.11.2020 0181-2020 7.140,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču ŠmarjeNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče'NRP  
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16.11.2020 0181-2020 350,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cestaNRP  

16.11.2020 0181-2020 910,002277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi KastelecNRP  

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče'NRP  

16.11.2020 0181-2020 1.440,002277 Investicije v drugo komunalno opremo KSPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturoNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naseljeNRP  

16.11.2020 0181-2020 370,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hribNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naseljeNRP  

17.11.2020 0182-2020 3.300,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče KozlovičevaNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4203 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališčNRP  

18.11.2020 0184-2020 1.833,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču ŠmarjeNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v KopruNRP  

18.11.2020 0185-2020 4.900,00203305 Sred. za deja. obč. uprave in organov - časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

203300 Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški  in splošni materialPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

18.11.2020 0185-2020 3.800,00203320 Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitvePP   
4022 Energija, voda, komunalne stor.in komunikacijeKONTO

203300 Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški  in splošni materialPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

19.11.2020 0186-2020 1.000,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hribNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - DragonijaNRP  

19.11.2020 0186-2020 15.450,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hribNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestahNRP  

19.11.2020 0187-2020 4.250,003008 Druge oblike varstvaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstvaPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

20.11.2020 0188-2020 800,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališčNRP  

20.11.2020 0188-2020 8.530,002286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimovNRP  

2287 Investicije v cestno infrastrukturoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa LetoviškeNRP  

23.11.2020 0189-2020 900,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naseljeNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje DolNRP  

23.11.2020 0190-2020 2.500,002814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2056 Izdaja časopisaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

23.11.2020 0191-2020 285.260,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objektiNRP  

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostorePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacijeNRP  

24.11.2020 0192-2020 100,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. StarcaNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje DolNRP  

24.11.2020 0193-2020 5.000,002817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditvePP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

2814 Odnosi z javnostmiPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

24.11.2020 0194-2020 4.350,002619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljiščNRP  

1045 Ureditev objektov za rekreacijoPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana opremaNRP  

25.11.2020 0195-2020 37.000,00220002 Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacijePP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

2470 Subvencije stanarinPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO
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25.11.2020 0195-2020 4.050,003118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

3118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

25.11.2020 0196-2020 748,002047 Nabava opreme in razvojPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opremeNRP  

2047 Nabava opreme in razvojPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opremeNRP  

25.11.2020 0197-2020 400,002102 Javna služba - pomoč na domuPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

2102 Javna služba - pomoč na domuPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

25.11.2020 0198-2020 1.500,002027 Občinski praznikPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

3084 Izdatki za delovanje TOK in TICPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

26.11.2020 0199-2020 77.000,002075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcemPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2096 Institucionalno varstvo odraslihPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

26.11.2020 0200-2020 20.000,003118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

3118 Hiša kulture Sv. AntonPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

30.11.2020 0201-2020 11.000,00306001 Delovanja javnega zavoda za športPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

306002 uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje)PP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

30.11.2020 0201-2020 2.000,00220002 Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacijePP   
4120 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

306002 uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje)PP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

30.11.2020 0201-2020 1.086,001082 Mestni stadionPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu BonifikaNRP  

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opremePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opremeNRP  

30.11.2020 0201-2020 310,001082 Mestni stadionPP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu BonifikaNRP  

1082 Mestni stadionPP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0035 Mestni stadionNRP  

30.11.2020 0202-2020 7.747,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v ŠkocjanuNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča NRP  

30.11.2020 0202-2020 3.280,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču ŠmarjeNRP  

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstvaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki NRP  

30.11.2020 0202-2020 1.543,002282 Otroška in športna igriščaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v DoluNRP  

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstvaPP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki NRP  

03.12.2020 0203-2020 30.000,002849 PobotiPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostoreNRP  

2508 Pridobivanje zemljiščPP   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastevKONTO
OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupiNRP  

03.12.2020 0204-2020 955,002319 Sredstva za zaščito in reševanjePP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

3025 Nadomestila plačPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

07.12.2020 0205-2020 24.000,002102 Javna služba - pomoč na domuPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakonaPP   
4131 Tekoči tr. v sklade socilanega zavarovanjaKONTO

08.12.2020 0206-2020 1.000,002102 Javna služba - pomoč na domuPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

2102 Javna služba - pomoč na domuPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

08.12.2020 0207-2020 71.000,002074 Dejavnost vrtcevPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2074 Dejavnost vrtcevPP   
4133 Tekoči transferi v jav. zavodeKONTO

08.12.2020 0208-2020 1.000,002074 Dejavnost vrtcevPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili starševPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

08.12.2020 0209-2020 6.670,002619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukturePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabePP   
4135 Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračunaKONTO

09.12.2020 0210-2020 4.930,003008 Druge oblike varstvaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2216 Mrliško ogledna službaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

10.12.2020 0211-2020 1.700,00296518 plačilo obresti - kredit BANKA KOPER 301-006633773PP   
4031 Obresti od kred.-posl.bankamKONTO

2477 Izdatki za finančne storitvePP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

14.12.2020 0212-2020 1.143,002063 Sofinanciranje šole v naraviPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakonaPP   
4131 Tekoči tr. v sklade socilanega zavarovanjaKONTO
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15.12.2020 0213-2020 4.700,002008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjevPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

2006 Sejnine in nadomestila delovnih telesPP   
4029 Drugi operativni odhodkiKONTO

15.12.2020 0214-2020 439,002216 Mrliško ogledna službaPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2104 Plačilo pogrebninPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

21.12.2020 0215-2020 1.504,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2813 e Koper. siPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

21.12.2020 0215-2020 810,002009 Stroški protokolarnih obveznostiPP   
4021 Posebni material in storitveKONTO

2813 e Koper. siPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

21.12.2020 0216-2020 2.861,00203311 Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentancaPP   
4020 Pisarniški mat. in storitveKONTO

203330 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroškiPP   
4023 Prevozni stroški in storitveKONTO

22.12.2020 0217-2020 200,002257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4202 OpremaKONTO
OB050-16-0097 Novoletna osvetlitevNRP  

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljihPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitveNRP  

22.12.2020 0218-2020 9.250,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vasNRP  

2286 Investicije v urejanje cestnega prometaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgomNRP  

22.12.2020 0219-2020 29.100,002280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in  sNRP  

2289 Program obnove vodne infrastrukturePP   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnoveKONTO
OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda  v Boninih - MaselovecNRP  

22.12.2020 0219-2020 8.351,002290 projekti za vodovodno omrežjePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod SočergoNRP  

2290 projekti za vodovodno omrežjePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-11-0030 Projekti za vodovodeNRP  

24.12.2020 0220-2020 1.900,002096 Institucionalno varstvo odraslihPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

2097 Institucionalno varstvo starejših osebPP   
4119 Drugi transferi posameznikomKONTO

28.12.2020 0222-2020 1.310,003007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacijaKONTO
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodihNRP  

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacijePP   
4323 Inv.transf. JZKONTO
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodihNRP  

28.12.2020 0223-2020 56.500,002440 Program obnove kanalizacijskega sistemaPP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objektiNRP  

2280 Investicije v  KS -cestePP   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini DragonjeNRP  
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01 JAVNA UPRAVA 15.393.368 14.391.304 11.956.479 77,67 83,08

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 6.799.165 6.520.875 6.210.953 91,35 95,25

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 84.600 94.300 60.100 71,04 63,73

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 26.900 12.300 7.421 27,59 60,33

0133 Druge splošne zadeve in storitve 4.409.633 3.671.700 2.127.720 48,25 57,95

0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 11.000 11.000 0 0,00 0,00

0160 Druge dejavnosti javne uprave 575.025 608.932 345.072 60,01 56,67

0171 Servisiranje javnega dolga države 2.797.748 2.796.048 2.785.643 99,57 99,63

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 689.297 676.149 419.569 60,87 62,05

02 OBRAMBA 46.800 75.445 70.442 150,52 93,37

0220 Civilna zaščita 46.800 75.445 70.442 150,52 93,37

03 JAVNI RED IN VARNOST 2.450.938 2.452.893 2.214.422 90,35 90,28

0310 Policija 7.000 7.000 1.460 20,86 20,86

0320 Protipožarna varnost 2.443.938 2.445.893 2.212.962 90,55 90,48

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 21.742.143 23.009.665 18.776.404 86,36 81,60

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 527.886 514.329 362.424 68,66 70,47

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 340.000 314.135 268.179 78,88 85,37

0421 Kmetijstvo 472.645 465.315 227.535 48,14 48,90

0422 Gozdarstvo 12.000 15.330 14.630 121,91 95,43
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0423 Ribištvo in lov 2.000 2.000 0 0,00 0,00

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 60.000 60.000 41.682 69,47 69,47

0451 Cestni promet 13.758.238 14.639.997 11.968.068 86,99 81,75

0460 Komunikacije 682.000 682.000 506.494 74,27 74,27

0473 Turizem 269.273 305.037 193.322 71,79 63,38

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 5.618.101 6.011.522 5.194.070 92,45 86,40

05 VARSTVO OKOLJA 7.107.107 6.818.037 1.304.845 18,36 19,14

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 439.000 443.604 369.572 84,18 83,31

0520 Ravnanje z odpadno vodo 6.008.305 5.680.511 600.512 9,99 10,57

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 400.000 400.000 206.340 51,59 51,59

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 259.802 293.922 128.421 49,43 43,69

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 3.634.600 3.936.240 3.487.618 95,96 88,60

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 1.047.500 1.198.000 833.721 79,59 69,59

0630 Oskrba z vodo 716.600 775.300 738.363 103,04 95,24

0640 Cestna razsvetljava 1.870.500 1.962.940 1.915.534 102,41 97,58

07 ZDRAVSTVO 838.368 873.002 852.699 101,71 97,67

0721 Splošne zdravstvene storitve 767.868 802.502 800.969 104,31 99,81

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 70.500 70.500 51.730 73,38 73,38

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 8.883.636 8.980.968 7.897.191 88,90 87,93

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 4.389.608 4.303.077 3.596.999 81,94 83,59

0820 Kulturne dejavnosti 2.644.130 2.813.858 2.486.001 94,02 88,35

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 1.849.898 1.864.033 1.814.190 98,07 97,33
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09 IZOBRAŽEVANJE 14.153.845 13.691.076 12.809.060 90,50 93,56

0911 Predšolska vzgoja 9.236.329 9.152.437 8.858.892 95,91 96,79

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 3.887.481 3.763.970 3.204.041 82,42 85,12

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 7.920 7.920 7.920 100,00 100,00

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 1.022.115 766.749 738.207 72,22 96,28

10 SOCIALNA VARNOST 5.350.001 5.372.176 5.022.190 93,87 93,49

1012 Varstvo invalidnih oseb 1.278.934 1.268.839 1.224.398 95,74 96,50

1040 Varstvo otrok in družine 83.000 83.000 64.283 77,45 77,45

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 3.679.477 3.711.747 3.429.617 93,21 92,40

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 308.590 308.590 303.892 98,48 98,48

                                                                                                                                                                                                                 

79.600.806 79.600.806 64.391.350 80,89 80,89
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400 Občinski organi in uprava - 32.516.936 32.534.698 20.369.997 62,61

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 2.567.200 1.682.398 964.181 57,31

0402 Informatizacija uprave - 430.000 430.000 262.261 60,99

04029001 Informacijska infrastruktura - 430.000 430.000 262.261 60,99

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme - 100.000 117.461 103.87301.01.2018 - 31.12.2022 88,43

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme - 40.000 50.400 50.00401.01.2018 - 31.12.2022 99,21

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme - 40.000 40.748 40.21201.01.2018 - 31.12.2022 98,68

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS - 10.000 14.388 13.11901.01.2018 - 31.12.2022 91,18

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS - 50.000 35.212 11.57801.01.2018 - 31.12.2022 32,88

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme - 30.000 25.291 12.83901.01.2020 - 31.12.2022 50,77

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij - 60.000 46.500 4.95401.01.2020 - 31.12.2022 10,65

OB050-19-0155 Smart City - eObčan - 50.000 50.000 23.91201.01.2020 - 31.12.2022 47,82

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti - 10.000 10.000 001.01.2020 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost - 10.000 10.000 1.76901.01.2020 - 31.12.2022 17,69

OB050-19-0170 Prenova glasovalnega in A/V sistema Pretorska palača -OS - 30.000 30.000 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe - 2.137.200 1.252.398 701.921 56,05

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 2.137.200 1.252.398 701.921 56,05

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred - 40.000 40.000 8.98401.01.2018 - 31.12.2022 22,46

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor - 15.000 17.000 13.64701.01.2018 - 31.12.2022 80,28

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore - 15.000 61.000 40.00801.01.2018 - 31.12.2022 65,59
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OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije - 40.000 353.760 45.72101.01.2018 - 31.12.2022 12,92

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS - 30.000 30.000 001.01.2017 - 31.12.2021 0,00

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti - 100.000 450.000 422.81801.01.2018 - 31.12.2022 93,96

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov - 5.000 26.017 25.00001.01.2018 - 31.12.2022 96,09

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS - 30.000 41.074 15.48201.01.2020 - 31.12.2021 37,69

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče - 10.000 15.650 15.64301.01.2018 - 31.12.2022 99,95

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža - 40.000 40.000 14.93701.01.2017 - 31.12.2021 37,34

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks - 25.000 25.000 20.58401.01.2018 - 31.12.2022 82,34

OB050-19-0063 Sanacija zemeljskega plazu v Žusterni - 20.200 20.200 19.96301.01.2020 - 31.12.2020 98,83

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih - 25.000 35.547 35.54201.01.2020 - 31.12.2021 99,99

OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu 13.000,00 13.000 13.000 13.00001.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v Dolu 9.000,00 9.000 10.200 10.15601.01.2020 - 31.12.2020 99,57

OB050-19-0152 Sanacija zemeljskega plazu Krnica II.faza - 15.000 9.350 43501.01.2020 - 01.12.2020 4,65

OB050-19-0161 Investicijsko vzdrževanje  Pretorske Palače - 5.000 5.240 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov - 1.700.000 59.360 001.01.2020 - 31.12.2022 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 131.000 166.000 108.658 65,46

0603 Dejavnost občinske uprave - 131.000 166.000 108.658 65,46

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - 131.000 166.000 108.658 65,46

OB050-07-0142 Nakup opreme - 30.000 28.900 25.63001.01.2018 - 31.12.2022 88,68

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi - 37.000 73.100 67.66401.01.2018 - 31.12.2022 92,56

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev - 44.000 44.000 001.01.2020 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0144 Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 - 20.000 20.000 15.36401.01.2020 - 31.12.2022 76,82

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH - 936.648 936.648 706.106 75,39

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 936.648 936.648 706.106 75,39
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07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 10.000 10.000 9.388 93,88

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ - 10.000 10.000 9.38801.01.2018 - 31.12.2022 93,88

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 926.648 926.648 696.718 75,19

OB050-07-0123 Opremljanje  JZ GB Koper - 200.000 200.000 195.83801.01.2018 - 31.12.2023 97,92

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD - 215.000 215.000 215.00001.01.2018 - 31.12.2023 100,00

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru 6.059.939,91 284.452 284.452 284.45201.01.2018 - 31.12.2026 100,00

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih 597.796,53 197.196 197.196 1.42701.01.2017 - 31.12.2021 0,72

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma - 30.000 30.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO - 287.095 290.345 99.660 34,32

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva - 264.095 267.345 98.680 36,91

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu - 35.000 35.000 34.784 99,38

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave - 35.000 35.000 34.78401.01.2018 - 31.12.2022 99,38

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij - 219.095 222.345 53.966 24,27

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet - 9.000 8.400 8.16901.01.2018 - 31.12.2022 97,25

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti - 3.000 3.600 3.57601.01.2018 - 31.12.2022 99,34

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE - 32.750 36.000 30.05601.01.2018 - 31.12.2020 83,49

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu - 149.345 149.345 001.01.2023 - 31.12.2024 0,00

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park - 10.000 10.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti - 15.000 15.000 12.16501.01.2019 - 31.12.2022 81,10

11029003 Zemljiške operacije - 10.000 10.000 9.930 99,30

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke - 4.000 4.630 4.62301.01.2018 - 31.12.2022 99,84

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo - 3.500 2.870 2.87001.01.2018 - 31.12.2022 100,00
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OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova - 2.500 2.500 2.43701.01.2018 - 31.12.2022 97,48

1103 Splošne storitve v kmetijstvu - 21.000 21.000 980 4,67

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali - 21.000 21.000 980 4,67

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali - 21.000 21.000 98001.01.2018 - 31.12.2022 4,67

1105 Ribištvo - 2.000 2.000 0 0,00

11059001 Program razvoja ribištva - 2.000 2.000 0 0,00

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva - 2.000 2.000 001.01.2018 - 31.12.2022 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 11.072.845 11.831.929 9.298.394 78,59

1302 Cestni promet in infrastruktura - 11.072.845 11.831.929 9.298.394 78,59

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 4.105.125 4.566.656 2.576.880 56,43

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture - 40.000 50.272 43.33101.01.2018 - 31.12.2022 86,19

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic - 60.000 35.000 19.99901.01.2018 - 31.12.2022 57,14

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah - 75.000 220.200 219.54301.01.2018 - 31.12.2022 99,70

OB050-08-0021 Ureditev krožišč - 53.000 9.150 2.06401.01.2018 - 31.12.2022 22,55

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski - 346.977 508.827 465.22201.01.2019 - 31.12.2020 91,43

OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas - 25.000 15.750 001.01.2018 - 31.12.2020 0,00

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt - 40.000 44.667 42.05801.01.2017 - 31.12.2020 94,16

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice - 96.000 96.000 2.58001.01.2017 - 31.12.2023 2,69

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari - 16.000 8.400 001.01.2017 - 31.12.2021 0,00

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu - 247.261 238.557 236.50701.01.2018 - 31.12.2020 99,14

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles 1.056.299,40 795.146 795.146 4.90001.01.2018 - 31.12.2021 0,62

OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande 786.740,00 0 31.018 31.01701.01.2018 - 31.12.2020 100,00

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del - 56.000 50.636 43.47201.01.2018 - 31.12.2023 85,85
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OB050-17-0036 KS Črni kal - sanac.zidu in ureditev ceste v Zg.Črnem kalu - 25.000 27.785 27.78401.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu - 48.000 59.530 59.48101.01.2018 - 31.12.2020 99,92

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija - 5.000 6.000 5.99601.01.2019 - 31.12.2021 99,93

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda - 58.000 58.000 001.01.2018 - 31.12.2022 0,00

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber - 40.000 40.000 33.92901.01.2018 - 31.12.2020 84,82

OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica 106.362,00 0 1.642 22001.01.2018 - 31.12.2020 13,37

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I.faza - 10.000 17.600 12.45401.01.2019 - 31.12.2021 70,76

OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del - 32.000 40.704 40.70301.01.2019 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib - 30.000 11.692 11.56201.01.2019 - 31.12.2020 98,89

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol - 20.000 21.000 20.94301.01.2019 - 31.12.2023 99,73

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton - 40.000 47.560 47.52701.01.2019 - 31.12.2022 99,93

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči - 45.000 45.706 45.70501.01.2019 - 31.12.2021 100,00

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta - 20.000 20.350 20.31001.01.2019 - 31.12.2022 99,80

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta 1.138.000,00 15.000 15.000 1.22001.01.2019 - 31.12.2024 8,13

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban - 5.000 15.763 15.76201.01.2019 - 31.12.2023 99,99

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške - 10.000 19.870 19.87001.01.2019 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in  s - 195.000 98.400 88.95801.01.2019 - 31.12.2021 90,40

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih - 716.892 949.352 492.77501.01.2019 - 31.12.2021 51,91

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors - 20.000 16.311 15.46201.01.2019 - 31.12.2020 94,79

OB050-19-0064 KS Gračišče - izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ Gračišče - 30.000 22.540 22.51401.01.2020 - 31.12.2020 99,89

OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave - 20.000 24.600 19.85501.01.2020 - 31.12.2021 80,71

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje - 40.000 7.310 5.49001.01.2020 - 31.12.2023 75,10

OB050-19-0076 Sv.Anton -Preplastitev dela ceste v Tomažičih - 25.000 55.330 55.32201.01.2020 - 31.12.2020 99,98

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca - 10.000 9.900 9.88001.01.2020 - 31.12.2022 99,79

OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v Šalari - 30.000 23.000 22.30601.01.2020 - 31.12.2020 96,98

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan - 15.000 15.000 13.14101.01.2020 - 03.12.2021 87,61
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OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki - 21.000 21.000 20.97201.01.2020 - 31.12.2021 99,87

OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica - 20.000 19.795 19.74501.01.2020 - 31.12.2020 99,75

OB050-19-0091 KS Škofije - Sanacija pločnika v Elerjih - 10.000 10.000 8.98001.01.2020 - 31.12.2020 89,80

OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od ''placa'' do nogometnega igrišča in nad igriščem 295.670,41 70.000 78.730 70.17901.01.2020 - 31.12.2021 89,14

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica - 30.000 29.294 3.49201.01.2020 - 31.12.2022 11,92

OB050-19-0101 KS Zazid - Asfaltiranje vaške poti do rezervoarjev - 25.000 23.120 23.11101.01.2020 - 31.12.2020 99,96

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna 206.311,04 41.699 41.699 3.98101.01.2019 - 31.12.2021 9,55

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 347.411,83 33.670 33.670 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru 2.021.734,96 283.480 283.480 22.84001.01.2019 - 31.12.2021 8,06

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika 20.000,00 20.000 20.000 19.07301.01.2020 - 31.12.2020 95,37

OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v Čežarjih 5.000,00 5.000 2.400 2.37901.01.2020 - 31.12.2020 99,13

OB050-19-0126 PP Postavitev dveh čakalnic na avtobusnih postajah KS Pobegi Čežarji 11.000,00 11.000 10.560 8.86701.01.2020 - 31.12.2020 83,97

OB050-19-0127 PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti Škofije 17.000,00 17.000 17.000 2.23601.01.2020 - 31.12.2020 13,15

OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije 20.000,00 20.000 14.592 4.21501.01.2020 - 31.12.2020 28,89

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu 20.000,00 20.000 8.610 1.12701.01.2020 - 31.12.2021 13,09

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna obvoznica vhod v garažo - 32.000 32.000 7.13701.01.2020 - 31.12.2021 22,30

OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk - 20.000 7.826 2.07401.01.2020 - 31.12.2021 26,50

OB050-19-0171 C.Triban-Vanganel-ukrepi za umiritev prometa - 20.000 25.612 24.80301.01.2020 - 31.12.2020 96,84

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje - 50.000 113.700 111.80801.01.2020 - 31.12.2023 98,34

13029003 Urejanje cestnega prometa - 6.421.377 6.568.198 6.301.745 95,94

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš - 15.000 18.662 13.59801.01.2018 - 31.12.2022 72,86

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov - 30.000 39.210 39.16401.01.2018 - 31.12.2022 99,88

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč - 15.000 27.148 27.13601.01.2018 - 31.12.2022 99,95

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom 9.331.194,73 4.837.582 4.956.832 4.956.83001.01.2017 - 31.12.2022 100,00

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva - 255.000 248.506 242.62401.01.2017 - 31.12.2020 97,63
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OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec - 14.000 1.000 001.01.2018 - 31.12.2020 0,00

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje 2.487.260,00 199.619 199.619 38.54101.01.2018 - 31.12.2021 19,31

OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč 71.634,00 0 487 48701.01.2018 - 31.12.2020 99,95

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 452.024,60 20.000 25.364 17.75501.01.2019 - 31.12.2023 70,00

OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov 595.800,00 588.000 591.689 590.93930.06.2019 - 31.12.2020 99,87

OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce 6.581.609,59 270.176 270.176 224.14501.07.2019 - 31.12.2022 82,96

OB050-19-0070 KS Bertoki - parkirišča ob igrišču v Pradah - 42.000 42.000 41.04401.01.2020 - 31.12.2020 97,72

OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah - 35.000 46.500 43.97301.01.2020 - 31.12.2021 94,57

OB050-19-0103 KS Žusterna  - Ureditev stopnišč - 20.000 12.918 11.50001.01.2020 - 31.12.2020 89,02

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 240.115,00 40.000 37.511 3.43401.01.2020 - 31.12.2022 9,16

OB050-19-0130 PP Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani 20.000,00 20.000 20.000 20.00001.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča 20.000,00 20.000 30.576 30.57501.01.2020 - 31.12.2020 100,00

13029004 Cestna razsvetljava - 225.000 380.600 376.248 98,86

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve - 130.000 180.200 180.11801.01.2018 - 31.12.2022 99,95

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev - 80.000 179.800 175.71601.01.2018 - 31.12.2022 97,73

OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke 15.000,00 15.000 20.600 20.41401.01.2020 - 31.12.2020 99,10

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest - 321.343 316.475 43.522 13,75

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica - 102.440 102.440 001.01.2017 - 31.12.2023 0,00

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi - 5.000 5.000 001.01.2018 - 31.12.2021 0,00

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt - 70.000 70.000 3.10101.01.2017 - 31.12.2023 4,43

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije - 93.903 93.903 4.25801.01.2019 - 01.01.2021 4,53

OB050-19-0077 KS Sv.Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti - 20.000 8.200 7.08801.01.2020 - 31.12.2022 86,44

OB050-19-0099 KS Podgorje - Sofinanciranje ukrepov za umirjanje prometa na državni cesti - 10.000 10.000 2.19601.01.2020 - 31.12.2020 21,96

OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki 20.000,00 20.000 26.932 26.87901.01.2020 - 31.12.2020 99,80
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14 GOSPODARSTVO - 158.323 203.473 110.539 54,33

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva - 158.323 203.473 110.539 54,33

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - 158.323 203.473 110.539 54,33

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme - 22.000 67.150 47.73701.01.2018 - 31.12.2021 71,09

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA - 59.607 59.607 5.00001.01.2019 - 31.12.2021 8,39

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II - 51.302 51.302 38.30201.01.2020 - 31.12.2021 74,66

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO - 25.414 25.414 19.50001.01.2019 - 31.12.2020 76,73

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - 6.713.907 6.390.717 978.881 15,32

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve - 86.602 86.602 15.524 17,93

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike - 86.602 86.602 15.524 17,93

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE 172.125,00 86.602 86.602 15.52401.01.2020 - 31.12.2022 17,93

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - 6.627.305 6.304.115 963.357 15,28

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki - 429.000 433.604 366.499 84,52

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki - 60.000 64.604 2.58601.01.2019 - 31.12.2021 4,00

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov - 40.000 40.000 36.93601.01.2017 - 31.12.2022 92,34

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori - 329.000 329.000 326.97701.01.2017 - 31.12.2022 99,39

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - 5.798.305 5.470.511 390.518 7,14

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema - 75.000 75.000 74.93201.01.2018 - 31.12.2022 99,91

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema - 410.000 405.396 82.12401.01.2018 - 31.12.2022 20,26

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije - 30.000 66.720 16.14001.01.2018 - 31.12.2022 24,19

OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr. - 10.000 0 001.01.2019 - 31.12.2021 -

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti - 440.000 76.905 001.01.2018 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil - 50.000 50.000 21.99701.01.2019 - 31.12.2022 43,99
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OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 15.780.379,00 4.550.005 4.550.005 28.97901.01.2018 - 31.12.2023 0,64

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik - 95.000 114.605 80.54401.01.2020 - 31.12.2022 70,28

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen - 10.000 10.000 001.01.2020 - 31.12.2021 0,00

OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-Tomažiči - 91.800 85.380 84.70301.01.2020 - 31.12.2020 99,21

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet - 5.000 5.000 1.10001.01.2020 - 31.12.2023 22,00

OB050-19-0185 KS Rakitovec - sanacija čistilne naprave - 31.500 31.500 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

15029003 Izboljšanje stanja okolja - 400.000 400.000 206.340 51,59

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi - 400.000 400.000 206.34001.01.2020 - 31.12.2022 51,59

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 5.069.478 5.627.590 4.178.266 74,25

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - 257.000 407.500 147.214 36,13

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc - 5.000 5.000 3.050 61,00

OB050-16-0110 Toponomastika - 5.000 5.000 3.05001.01.2019 - 31.12.2022 61,00

16029003 Prostorsko načrtovanje - 252.000 402.500 144.164 35,82

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo - 120.000 274.500 122.12501.01.2018 - 31.12.2022 44,49

OB050-07-0330 Drugi PIA - 100.000 96.000 22.03901.01.2018 - 31.12.2022 22,96

OB050-11-0028 OPPN Mlini - 2.000 2.000 001.01.2017 - 31.12.2021 0,00

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola - 20.000 20.000 001.01.2017 - 31.12.2022 0,00

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina - 10.000 10.000 001.01.2017 - 31.12.2022 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 3.481.478 3.825.867 3.137.130 82,00

16039001 Oskrba z vodo - 712.000 775.200 738.363 95,25

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture - 415.000 453.000 451.78201.01.2018 - 31.12.2022 99,73

OB050-11-0030 Projekti za vodovode - 10.000 27.451 25.89101.01.2019 - 31.12.2022 94,32



Datum 18.02.2021
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Stran 10

Obdobje
financ.

Vrednost
projekta

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2020

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod Sočergo - 10.000 1.649 001.01.2018 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici - 60.000 0 001.01.2020 - 31.12.2021 -

OB050-19-0174 KS Škofije - obnova vodovoda v Slatinah - 25.000 27.000 24.21201.01.2020 - 31.12.2020 89,67

OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu, Abitanti - 60.000 60.000 60.00001.01.2020 - 31.12.2021 100,00

OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori - 50.000 50.000 37.94701.01.2020 - 31.12.2021 75,89

OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici - 22.000 35.000 30.67601.01.2020 - 31.12.2020 87,65

OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda  v Boninih - Maselovec - 30.000 59.100 57.46201.01.2020 - 31.12.2021 97,23

OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožišču - 15.000 47.000 46.28401.01.2020 - 31.12.2020 98,48

OB050-19-0180 Muzejski trg-obnova vodovoda - 15.000 15.000 4.10701.01.2020 - 31.12.2021 27,38

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 175.800 182.594 131.749 72,15

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 516.196,00 40.000 30.900 11.23501.01.2017 - 31.12.2023 36,36

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 277.928,00 25.000 25.000 12.18801.01.2018 - 31.12.2022 48,75

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 177.632,00 10.000 12.177 11.44401.01.2019 - 31.12.2023 93,98

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 431.680,00 22.800 29.315 14.73701.01.2019 - 31.12.2022 50,27

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida - 25.000 28.100 27.71201.01.2019 - 31.12.2020 98,62

OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališče - 18.000 12.927 12.11301.01.2020 - 31.12.2020 93,71

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani - 15.000 23.361 21.50701.01.2021 - 31.12.2021 92,06

OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopa 20.000,00 20.000 20.814 20.81301.01.2020 - 31.12.2020 99,99

16039003 Objekti za rekreacijo - 2.312.678 2.549.085 1.991.195 78,11

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS - 10.000 9.560 7.54701.01.2018 - 31.12.2022 78,95

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin - 20.000 1.774 001.01.2018 - 31.12.2022 0,00

OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema - 30.000 43.410 27.06901.01.2018 - 31.12.2022 62,36

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve - 20.000 20.920 20.92001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč - 10.000 10.000 6.93601.01.2018 - 31.12.2022 69,36
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OB050-15-0023 Revit.  obale med izlivom Badaševice in Žusterno 4.342.465,81 1.663.375 1.856.902 1.641.19101.01.2017 - 31.12.2021 88,38

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper - 62.255 62.255 62.25301.01.2018 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča - 10.000 1.440 1.44001.01.2019 - 31.12.2021 99,97

OB050-19-0093 KS Boršt - ureditev športnih površin - 20.000 20.000 18.31001.01.2020 - 31.12.2020 91,55

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 2.440.530,09 274.048 274.048 4.57501.01.2019 - 31.12.2023 1,67

OB050-19-0109 PP Postavitev igrala v Črnotičah 10.000,00 10.000 10.000 8.81101.01.2020 - 31.12.2020 88,11

OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu 5.000,00 5.000 281 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi Popetre 10.000,00 10.000 10.781 10.52801.01.2020 - 31.12.2020 97,65

OB050-19-0121 PP Učna pot Sokoliči - dolina slapov 18.000,00 18.000 18.000 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča  Pobegi Čežarji 7.000,00 7.000 7.286 7.28501.01.2020 - 31.12.2020 99,99

OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče Prade 20.000,00 20.000 24.408 24.40701.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje 20.000,00 20.000 7.747 001.01.2020 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0135 PP Drevesa v semedelski pasji park 5.000,00 5.000 5.000 4.98501.01.2020 - 31.12.2020 99,69

OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesa 10.000,00 10.000 13.300 8.24401.01.2020 - 31.12.2020 61,99

OB050-19-0137 PP Ureditev okolice semedelskega mandrača 20.000,00 20.000 20.000 19.31101.01.2020 - 31.12.2020 96,56

OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v Kopru 13.000,00 13.000 15.273 15.27301.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0139 PP Postavitev javnih pip oziroma špin 15.000,00 15.000 15.000 14.92501.01.2020 - 31.12.2020 99,50

OB050-19-0140 PP Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici) 5.000,00 5.000 5.000 4.98201.01.2020 - 31.12.2020 99,65

OB050-19-0141 PP Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova 5.000,00 5.000 5.000 4.99901.01.2020 - 31.12.2020 99,98

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru - 30.000 91.700 77.20501.01.2020 - 31.12.2023 84,19

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 281.000 318.988 275.823 86,47

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura - 15.000 15.000 1.51801.01.2018 - 31.12.2022 10,12

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo - 20.000 27.560 16.63001.01.2018 - 31.12.2022 60,34

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča - 80.000 80.000 80.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč - 20.000 15.650 14.73801.01.2018 - 31.12.2022 94,17
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OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov - 30.000 30.000 30.00001.01.2018 - 31.12.2023 100,00

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob se - 20.000 21.300 21.26301.01.2019 - 31.12.2020 99,83

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika - 5.000 5.000 5.00001.01.2019 - 31.12.2022 100,00

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice 1.015.771,00 20.000 21.338 7.10701.01.2019 - 31.12.2022 33,30

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov - 10.000 32.600 32.54601.01.2021 - 31.12.2022 99,83

OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v Črnotičah 5.000,00 5.000 7.600 7.00201.01.2020 - 31.12.2020 92,13

OB050-19-0112 PP Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu 13.000,00 13.000 13.000 12.95101.01.2020 - 31.12.2020 99,62

OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v Črnotičah 12.000,00 12.000 10.800 10.50301.01.2020 - 31.12.2020 97,25

OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče' 5.000,00 5.000 13.050 12.13901.01.2020 - 31.12.2020 93,02

OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi Kastelec 6.000,00 6.000 5.090 3.64701.01.2020 - 31.12.2020 71,65

OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v Kubedu 20.000,00 20.000 21.000 20.78001.01.2020 - 31.12.2020 98,95

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) - 1.331.000 1.394.223 893.922 64,12

16069001 Urejanje občinskih zemljišč - 451.000 220.223 109.528 49,74

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti - 40.000 56.223 8.84301.01.2018 - 31.12.2022 15,73

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov - 340.000 90.000 90.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor - 10.000 13.000 7.14701.01.2018 - 31.12.2022 54,98

OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin - 10.000 10.000 001.01.2018 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton 247.721,00 21.000 21.000 3.53801.01.2020 - 31.12.2022 16,85

OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije - 30.000 30.000 001.01.2023 - 31.12.2023 0,00

16069002 Nakup zemljišč - 880.000 1.174.000 784.394 66,81

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč - 200.000 200.000 48.44901.01.2018 - 31.12.2022 24,22

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi - 250.000 380.000 314.24501.01.2018 - 31.12.2022 82,70

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem. - 200.000 414.000 352.39101.01.2018 - 31.12.2022 85,12

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine - 100.000 50.000 4.75601.01.2018 - 31.12.2022 9,51
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OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin - 50.000 30.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste - 25.000 45.000 37.52501.01.2018 - 31.12.2022 83,39

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč - 30.000 30.000 4.67601.01.2018 - 31.12.2021 15,59

OB050-08-0012 Stavbna pravica - 25.000 25.000 22.35101.01.2018 - 31.12.2022 89,40

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO - 224.368 224.368 224.368 100,00

1702 Primarno zdravstvo - 218.368 218.368 218.368 100,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov - 218.368 218.368 218.368 100,00

OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori - 218.368 218.368 218.36801.01.2018 - 31.12.2026 100,00

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva - 6.000 6.000 6.000 100,00

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja - 6.000 6.000 6.000 100,00

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav - 6.000 6.000 6.00001.01.2017 - 31.12.2022 100,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 2.402.088 2.415.849 1.572.717 65,10

1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 364.000 363.760 140.279 38,56

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 349.000 348.760 125.279 35,92

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije - 38.000 38.000 38.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine - 50.000 49.760 29.34001.01.2018 - 31.12.2022 58,96

OB050-16-0133 Subvencije  za urejanje skupnih delov objektov - 40.000 40.000 13.75001.01.2018 - 31.12.2022 34,38

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič - 26.000 26.000 25.78701.01.2019 - 31.12.2020 99,18

OB050-19-0160 Zvonik - 195.000 195.000 18.40301.01.2020 - 31.12.2023 9,44

18029002 Premična kulturna dediščina - 15.000 15.000 15.000 100,00

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje - 15.000 15.000 15.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00
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1803 Programi v kulturi - 49.500 49.500 48.852 98,69

18039001 Knjižničarstvo in založništvo - 25.000 25.000 24.522 98,09

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica - 5.000 5.000 5.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa - 20.000 20.000 19.52201.01.2018 - 31.12.2023 97,61

18039002 Umetniški programi - 24.500 24.500 24.330 99,31

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž.  in oprema - Gledališče Koper - 21.500 21.500 21.50001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton - 3.000 3.000 2.83001.01.2018 - 31.12.2020 94,35

1804 Podpora posebnim skupinam - 15.000 15.000 15.000 100,00

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim - 15.000 15.000 15.000 100,00

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN - 15.000 15.000 15.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti - 1.973.588 1.987.589 1.368.586 68,86

18059001 Programi športa - 1.812.100 1.812.100 1.199.269 66,18

OB050-06-0035 Mestni stadion 13.983.700,00 755.000 803.510 803.43401.01.2018 - 31.12.2025 99,99

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza - 11.100 11.100 10.12601.01.2017 - 31.12.2020 91,22

OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme - 161.000 121.259 121.25401.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. - 150.000 150.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika - 20.000 18.604 1.58601.01.2019 - 31.12.2022 8,53

OB050-19-0062 Skate park Koper 329.700,00 300.000 298.775 224.01730.09.2019 - 31.12.2021 74,98

OB050-19-0149 Bazen Žusterna - 45.000 38.852 38.85101.01.2020 - 31.12.2020 100,00

OB050-19-0159 Plezalna stena 440.000,00 370.000 370.000 001.01.2021 - 31.12.2021 0,00

18059002 Programi za mladino - 161.488 175.489 169.316 96,48

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec - 111.488 125.489 124.36401.01.2019 - 31.12.2020 99,10
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OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika - 5.000 5.000 001.01.2022 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT - 45.000 45.000 44.95201.01.2020 - 31.12.2022 99,89

19 IZOBRAŽEVANJE - 2.633.388 2.496.985 2.003.056 80,22

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 533.620 526.728 515.293 97,83

19029001 Vrtci - 533.620 526.728 515.293 97,83

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - 60.000 54.788 52.45301.01.2018 - 31.12.2022 95,74

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev - 20.000 20.000 20.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv. 975.020,13 453.620 451.940 442.84001.01.2019 - 31.12.2020 97,99

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 2.099.768 1.970.257 1.487.763 75,51

19039001 Osnovno šolstvo - 2.099.768 1.970.257 1.487.763 75,51

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov - 80.000 132.200 129.93001.01.2018 - 31.12.2022 98,28

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje - 100.000 215.000 207.61201.01.2018 - 31.12.2022 96,56

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige 1.439.589,46 1.206.400 1.033.327 1.008.21201.01.2019 - 31.12.2020 97,57

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona - 155.000 59.470 1.22001.01.2019 - 31.12.2023 2,05

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 1.366.526,93 30.488 2.380 2.17201.01.2020 - 31.12.2023 91,24

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom 4.707.162,83 279.000 279.000 6.43801.01.2020 - 31.12.2025 2,31

OB050-19-0168 OŠ Škofije 10.540.229,00 248.880 248.880 132.17901.01.2020 - 31.12.2023 53,11

20 SOCIALNO VARSTVO - 320.596 268.396 125.171 46,64

2004 Izvajanje programov socialnega varstva - 320.596 268.396 125.171 46,64

20049001 Centri za socialno delo - 69.096 69.096 64.398 93,20

OB050-19-0055 Dnevni center za otroke - 69.096 69.096 64.39801.01.2019 - 31.12.2020 93,20
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20049002 Socialno varstvo invalidov - 1.500 1.500 1.478 98,57

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA - 1.500 1.500 1.47801.01.2019 - 31.12.2022 98,57

20049003 Socialno varstvo starih - 220.000 167.800 47.525 28,32

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu  Mali princ - 40.000 40.000 40.00001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco - 3.000 3.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski center - 177.000 124.800 7.52501.01.2020 - 31.12.2021 6,03

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih - 30.000 30.000 11.769 39,23

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce - 10.000 10.000 10.00001.01.2019 - 31.12.2022 100,00

OB050-19-0184 Nakup mobilne enote za brezdomce - 20.000 20.000 1.76901.01.2020 - 31.12.2020 8,85

411 KS Vanganel - 110.500 110.500 65.172 58,98

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 15.000 15.000 0 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe - 15.000 15.000 0 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 15.000 15.000 0 0,00

OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 15.000 15.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 27.500 27.500 9.483 34,48

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 27.500 27.500 9.483 34,48

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 27.500 27.500 9.483 34,48

OB050-19-000211 Nakup opreme - 17.500 17.500 2.80801.01.2019 - 31.12.2022 16,05

OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 10.000 10.000 6.67501.01.2019 - 31.12.2022 66,75

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 68.000 68.000 55.689 81,90

1302 Cestni promet in infrastruktura - 68.000 68.000 55.689 81,90
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 68.000 68.000 55.689 81,90

OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 68.000 68.000 55.68901.01.2019 - 31.12.2022 81,90

412 KS Gradin - 40.650 43.050 42.007 97,58

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 2.000 170 0 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe - 2.000 170 0 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 2.000 170 0 0,00

OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 2.000 170 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 950 1.220 1.087 89,12

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 950 1.220 1.087 89,12

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 950 1.220 1.087 89,12

OB050-19-000212 Nakup opreme - 750 1.200 1.08701.01.2019 - 31.12.2022 90,61

OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 200 20 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 10.000 5.200 4.725 90,87

1302 Cestni promet in infrastruktura - 10.000 5.200 4.725 90,87

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 10.000 5.200 4.725 90,87

OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 10.000 5.200 4.72501.01.2019 - 31.12.2022 90,87

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 27.700 36.460 36.194 99,27

1603 Komunalna dejavnost - 27.700 36.460 36.194 99,27

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 2.000 22.960 22.863 99,58

OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS - 2.000 22.960 22.86301.01.2019 - 31.12.2022 99,58
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16039003 Objekti za rekreacijo - 25.000 11.500 11.404 99,17

OB050-19-000712 Urejanje igrišč - 25.000 11.500 11.40401.01.2019 - 31.12.2022 99,17

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 700 2.000 1.927 96,36

OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 700 2.000 1.92701.01.2019 - 31.12.2022 96,36

413 KS Šmarje - 20.900 34.000 18.772 55,21

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 13.500 21.150 7.288 34,46

0403 Druge skupne administrativne službe - 13.500 21.150 7.288 34,46

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 13.500 21.150 7.288 34,46

OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 13.500 21.150 7.28801.01.2019 - 31.12.2022 34,46

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 1.000 3.600 3.083 85,65

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 1.000 3.600 3.083 85,65

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 1.000 3.600 3.083 85,65

OB050-19-000213 Nakup opreme - 1.000 3.600 3.08301.01.2019 - 31.12.2022 85,65

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 1.500 4.080 4.057 99,43

1302 Cestni promet in infrastruktura - 1.500 4.080 4.057 99,43

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 1.500 4.080 4.057 99,43

OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 1.500 4.080 4.05701.01.2019 - 31.12.2022 99,43

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 4.500 4.770 4.344 91,06

1603 Komunalna dejavnost - 4.500 4.770 4.344 91,06

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 3.000 4.400 4.344 98,72

OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS - 3.000 4.400 4.34401.01.2019 - 31.12.2022 98,72
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16039005 Druge komunalne dejavnosti - 1.500 370 0 0,00

OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 1.500 370 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 400 400 0 0,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 400 400 0 0,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 400 400 0 0,00

OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov - 400 400 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

414 KS Boršt - 13.000 13.000 7.179 55,22

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 6.000 6.000 1.757 29,28

0403 Druge skupne administrativne službe - 6.000 6.000 1.757 29,28

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 6.000 6.000 1.757 29,28

OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 6.000 6.000 1.75701.01.2019 - 31.12.2022 29,28

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 2.000 2.000 888 44,39

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 2.000 2.000 888 44,39

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 2.000 2.000 888 44,39

OB050-19-000214 Nakup opreme - 2.000 2.000 88801.01.2019 - 31.12.2022 44,39

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 3.000 3.000 2.934 97,81

1302 Cestni promet in infrastruktura - 3.000 3.000 2.934 97,81

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 3.000 3.000 2.934 97,81

OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 3.000 3.000 2.93401.01.2019 - 31.12.2022 97,81

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 2.000 2.000 1.600 80,00

1603 Komunalna dejavnost - 2.000 2.000 1.600 80,00
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 2.000 2.000 1.600 80,00

OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS - 2.000 2.000 1.60001.01.2019 - 31.12.2022 80,00

415 KS Dekani - 48.000 48.000 22.718 47,33

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 11.000 11.000 2.962 26,93

0403 Druge skupne administrativne službe - 11.000 11.000 2.962 26,93

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 11.000 11.000 2.962 26,93

OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 11.000 11.000 2.96201.01.2019 - 31.12.2022 26,93

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 27.000 14.000 2.303 16,45

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 27.000 14.000 2.303 16,45

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 27.000 14.000 2.303 16,45

OB050-19-000215 Nakup opreme - 3.000 3.000 2.30301.01.2019 - 31.12.2022 76,76

OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 24.000 11.000 001.01.2019 - 31.12.2020 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 10.000 23.000 17.454 75,88

1302 Cestni promet in infrastruktura - 10.000 23.000 17.454 75,88

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 10.000 23.000 17.454 75,88

OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 10.000 23.000 17.45401.01.2019 - 31.12.2020 75,88

416 KS Škocjan - 55.677 55.677 15.591 28,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 5.677 5.677 0 0,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 5.677 5.677 0 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 5.677 5.677 0 0,00

OB050-19-000216 Nakup opreme - 5.677 5.677 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 40.000 43.438 15.591 35,89

1302 Cestni promet in infrastruktura - 40.000 43.438 15.591 35,89

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 40.000 43.438 15.591 35,89

OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 40.000 43.438 15.59101.01.2018 - 31.12.2022 35,89

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 10.000 6.562 0 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 10.000 6.562 0 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 10.000 6.562 0 0,00

OB050-19-000616 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 10.000 6.562 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

417 KS Hrvatini - 77.310 77.310 19.406 25,10

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 56.000 53.000 373 0,70

0403 Druge skupne administrativne službe - 56.000 53.000 373 0,70

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 56.000 53.000 373 0,70

OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 56.000 53.000 37301.01.2019 - 31.12.2022 0,70

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 15.410 13.810 11.462 83,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 15.410 13.810 11.462 83,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 15.410 13.810 11.462 83,00

OB050-19-000217 Nakup opreme - 5.110 12.910 11.46201.01.2019 - 31.12.2022 88,79

OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 10.300 900 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 5.900 10.500 7.570 72,10

1603 Komunalna dejavnost - 5.900 10.500 7.570 72,10

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 700 700 0 0,00

OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS - 700 700 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00
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16039005 Druge komunalne dejavnosti - 5.200 9.800 7.570 77,25

OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 5.200 9.800 7.57001.01.2019 - 31.12.2022 77,25

418 KS Semedela - 7.900 9.187 7.625 83,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 7.900 9.187 7.625 83,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 7.900 9.187 7.625 83,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 7.900 9.187 7.625 83,00

OB050-19-000118 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 400 400 023.02.2019 - 31.12.2020 0,00

OB050-19-000218 Nakup opreme - 2.400 7.187 7.18601.01.2018 - 31.12.2022 99,98

OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 5.100 1.600 44001.01.2019 - 31.12.2022 27,47

419 KS Koper- Center - 43.832 43.832 4.617 10,53

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 42.232 37.232 0 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe - 42.232 37.232 0 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 42.232 37.232 0 0,00

OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 42.232 37.232 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 1.600 6.600 4.617 69,95

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 1.600 6.600 4.617 69,95

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 1.600 6.600 4.617 69,95

OB050-19-000219 Nakup opreme - 1.600 6.600 4.61701.01.2019 - 31.12.2022 69,95

420 KS Marezige - 4.500 7.732 7.244 93,69

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 1.500 1.000 771 77,10

0403 Druge skupne administrativne službe - 1.500 1.000 771 77,10

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 1.500 1.000 771 77,10
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OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 1.500 1.000 77101.01.2019 - 31.12.2022 77,10

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 3.000 6.732 6.473 96,15

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 3.000 6.732 6.473 96,15

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 3.000 6.732 6.473 96,15

OB050-19-000220 Nakup opreme - 2.500 4.022 3.83601.01.2019 - 31.12.2022 95,37

OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 500 2.710 2.637 - 31.12.2022 97,30

422 KS Sv. Anton - 13.991 13.991 6.099 43,59

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 13.991 13.991 6.099 43,59

1302 Cestni promet in infrastruktura - 13.991 13.991 6.099 43,59

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 13.991 13.991 6.099 43,59

OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 13.991 13.991 6.09901.01.2019 - 31.12.2022 43,59

423 KS Črni kal - 36.500 37.500 29.788 79,44

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 15.000 16.000 15.712 98,20

0403 Druge skupne administrativne službe - 15.000 16.000 15.712 98,20

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 15.000 16.000 15.712 98,20

OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 15.000 16.000 15.71201.01.2019 - 31.12.2022 98,20

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 6.500 6.500 4.532 69,73

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 6.500 6.500 4.532 69,73

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 6.500 6.500 4.532 69,73

OB050-19-000223 Nakup opreme - 6.500 6.500 4.53201.01.2019 - 31.12.2022 69,73
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 15.000 15.000 9.544 63,63

1302 Cestni promet in infrastruktura - 15.000 15.000 9.544 63,63

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 15.000 15.000 9.544 63,63

OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 15.000 15.000 9.54401.01.2019 - 31.12.2022 63,63

424 KS Olmo Prisoje - 23.000 23.000 1.998 8,69

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 5.000 5.000 0 0,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 5.000 5.000 0 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 5.000 5.000 0 0,00

OB050-19-000224 Nakup opreme - 2.500 2.500 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 2.500 2.500 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 3.000 3.000 1.998 66,61

1302 Cestni promet in infrastruktura - 3.000 3.000 1.998 66,61

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 3.000 3.000 1.998 66,61

OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 3.000 3.000 1.99801.01.2019 - 31.12.2022 66,61

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 15.000 15.000 0 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 15.000 15.000 0 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo - 5.000 5.000 0 0,00

OB050-19-000724 Urejanje igrišč - 5.000 5.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 10.000 10.000 0 0,00

OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 10.000 10.000 001.01.2019 - 31.12.2021 0,00
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425 KS Škofije - 34.004 34.004 13.271 39,03

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 18.000 18.000 12.216 67,86

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 18.000 18.000 12.216 67,86

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 18.000 18.000 12.216 67,86

OB050-19-000225 Nakup opreme - 2.000 3.029 2.30801.01.2019 - 31.12.2022 76,20

OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 16.000 14.971 9.90701.01.2019 - 31.12.2022 66,18

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 16.004 16.004 1.055 6,59

1603 Komunalna dejavnost - 16.004 16.004 1.055 6,59

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 8.000 8.000 0 0,00

OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS - 8.000 8.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo - 8.004 8.004 1.055 13,18

OB050-19-000725 Urejanje igrišč - 8.004 8.004 1.05501.01.2019 - 31.12.2022 13,18

426 KS Bertoki - 20.325 20.325 12.512 61,56

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 17.800 12.749 5.371 42,13

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 17.800 12.749 5.371 42,13

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 17.800 12.749 5.371 42,13

OB050-19-000226 Nakup opreme - 7.300 2.249 23901.01.2019 - 31.12.2022 10,64

OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 10.500 10.500 5.13201.01.2019 - 31.12.2022 48,87

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 1.000 7.465 7.142 95,67

1302 Cestni promet in infrastruktura - 1.000 7.465 7.142 95,67

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 1.000 7.465 7.142 95,67

OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 1.000 7.465 7.14201.01.2019 - 31.12.2022 95,67
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 1.525 111 0 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 1.525 111 0 0,00

16039003 Objekti za rekreacijo - 1.525 111 0 0,00

OB050-19-000726 Urejanje igrišč - 1.525 111 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

427 KS Rakitovec - 10.000 10.000 0 0,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 1.000 1.000 0 0,00

0403 Druge skupne administrativne službe - 1.000 1.000 0 0,00

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 1.000 1.000 0 0,00

OB050-19-000127 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 1.000 1.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 1.000 1.000 0 0,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 1.000 1.000 0 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 1.000 1.000 0 0,00

OB050-19-000227 Nakup opreme - 1.000 1.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 5.000 5.000 0 0,00

1302 Cestni promet in infrastruktura - 5.000 5.000 0 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 5.000 5.000 0 0,00

OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 5.000 5.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 3.000 3.000 0 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 3.000 3.000 0 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 3.000 3.000 0 0,00

OB050-19-000627 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 3.000 3.000 001.01.2019 - 31.12.2020 0,00
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428 KS Zazid - 13.350 18.620 8.496 45,63

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 4.350 4.350 0 0,00

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 4.350 4.350 0 0,00

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 4.350 4.350 0 0,00

OB050-19-000228 Nakup opreme - 350 350 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 4.000 4.000 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 8.000 5.770 0 0,00

1302 Cestni promet in infrastruktura - 8.000 5.770 0 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 8.000 5.770 0 0,00

OB050-19-000428 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 8.000 5.770 001.01.2019 - 31.12.2020 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 1.000 8.500 8.496 99,95

1603 Komunalna dejavnost - 1.000 8.500 8.496 99,95

16039003 Objekti za rekreacijo - 1.000 8.500 8.496 99,95

OB050-19-000728 Urejanje igrišč - 1.000 8.500 8.49601.01.2019 - 31.12.2022 99,95

429 KS Žusterna - 12.100 13.754 6.748 49,06

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 2.100 6.444 6.443 99,99

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 2.100 6.444 6.443 99,99

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 2.100 6.444 6.443 99,99

OB050-19-000229 Nakup opreme - 2.000 3.500 3.50001.01.2018 - 31.12.2022 100,00

OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 100 2.944 2.94301.01.2019 - 31.12.2022 99,97

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 10.000 7.310 305 4,17

1302 Cestni promet in infrastruktura - 10.000 7.310 305 4,17



Datum 18.02.2021
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Stran 28

Obdobje
financ.

Vrednost
projekta

Sprejeti
proračun:

Veljavni
proračun:

Realizacija:
2020

1 2 3
Opis

Indeks 3:2

4

v EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 10.000 7.310 305 4,17

OB050-19-000429 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 10.000 7.310 30501.01.2019 - 31.12.2022 4,17

430 KS Gračišče - 15.800 29.661 27.449 92,54

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE - 8.000 4.820 3.590 74,47

0403 Druge skupne administrativne službe - 8.000 4.820 3.590 74,47

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem - 8.000 4.820 3.590 74,47

OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov - 8.000 4.820 3.59001.01.2019 - 31.12.2022 74,47

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 700 1.495 817 54,65

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 700 1.495 817 54,65

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 700 1.495 817 54,65

OB050-19-000230 Nakup opreme - 700 1.495 81701.01.2019 - 31.12.2022 54,65

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 4.000 22.746 22.575 99,25

1302 Cestni promet in infrastruktura - 4.000 22.746 22.575 99,25

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 4.000 22.746 22.575 99,25

OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 4.000 22.746 22.57501.01.2019 - 31.12.2022 99,25

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 3.000 500 468 93,62

1603 Komunalna dejavnost - 3.000 500 468 93,62

16039003 Objekti za rekreacijo - 2.000 500 468 93,62

OB050-19-000730 Urejanje igrišč - 2.000 500 46801.01.2019 - 31.12.2022 93,62

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 1.000 0 0 -

OB050-19-000630 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 1.000 0 001.01.2019 - 31.12.2020 -
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 100 100 0 0,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 100 100 0 0,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 100 100 0 0,00

OB050-19-000830 Obnova kulturnih spomenikov - 100 100 001.01.2019 - 31.12.2020 0,00

432 KS Podgorje - 30.700 30.700 0 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 30.700 30.700 0 0,00

1603 Komunalna dejavnost - 30.700 30.700 0 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 30.700 30.700 0 0,00

OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 30.700 30.700 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

434 KS Pobegi - Čežarji - 48.421 48.421 39.385 81,34

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 45.000 45.000 39.385 87,52

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 45.000 45.000 39.385 87,52

06029001 Delovanje ožjih delov občin - 45.000 45.000 39.385 87,52

OB050-19-000234 Nakup opreme - 10.000 10.000 9.77101.01.2019 - 31.12.2022 97,71

OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 35.000 35.000 29.61401.01.2019 - 31.12.2022 84,61

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 3.421 3.421 0 0,00

1302 Cestni promet in infrastruktura - 3.421 3.421 0 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 3.421 3.421 0 0,00

OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest - 3.421 3.421 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

435 KS Za gradom - 17.100 18.100 12.408 68,55

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 4.100 5.100 3.531 69,23

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - 4.100 5.100 3.531 69,23
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06029001 Delovanje ožjih delov občin - 4.100 5.100 3.531 69,23

OB050-19-000235 Nakup opreme - 400 3.589 3.53101.01.2019 - 31.12.2022 98,38

OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS - 3.700 1.511 001.01.2019 - 31.12.2022 0,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 13.000 13.000 8.878 68,29

1603 Komunalna dejavnost - 13.000 13.000 8.878 68,29

16039005 Druge komunalne dejavnosti - 13.000 13.000 8.878 68,29

OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op - 13.000 13.000 8.87801.01.2019 - 31.12.2022 68,29

                                                                                                                                                                                                                 

33.214.496 33.275.062 20.738.483 62,32



FINANČNA REALIZACIJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA MOK Priloga 4

PU PK NRP Opis
Okvirna 

vred.
Sprejeti 

proračun
Veljavni 

proračun
Realizacija: 

2020
Ind 
9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Participativni proračun 472.750 472.750 391.564 82,83

400 Občinski organi in uprava 472.750 472.750 391.564 82,83

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 22.000 23.200 23.156 99,81

0403 Druge skupne administrativne službe 22.000 23.200 23.156 99,81

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 22.000 23.200 23.156 99,81

OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu 13.000 13.000 13.000 13.000 100,00

OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v Dolu 9.000 9.000 10.200 10.156 99,57

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 168.000 171.270 135.766 79,27

1302 Cestni promet in infrastruktura 168.000 171.270 135.766 79,27

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 93.000 73.162 37.898 51,80

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika 20.000 20.000 20.000 19.073 95,37

OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v Čežarjih 5.000 5.000 2.400 2.379 99,13

OB050-19-0126 PP Postavitev dveh čakalnic na avtobusnih postajah KS Pobegi Čežarji 11.000 11.000 10.560 8.867 83,97

OB050-19-0127 PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti Škofije 17.000 17.000 17.000 2.236 13,15

OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije 20.000 20.000 14.592 4.215 28,89

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu 20.000 20.000 8.610 1.127 13,09

13029003 Urejanje cestnega prometa 40.000 50.576 50.575 100,00

OB050-19-0130 PP Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani 20.000 20.000 20.000 20.000 100,00

OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča 20.000 20.000 30.576 30.575 100,00

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 20.600 20.414 99,10

OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke 15.000 15.000 20.600 20.414 99,10

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 20.000 26.932 26.879 99,80

OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki 20.000 20.000 26.932 26.879 99,80

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 244.000 248.430 211.585 85,17

1603 Komunalna dejavnost 244.000 248.430 211.585 85,17

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.000 20.814 20.813 99,99

OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopa 20.000 20.000 20.814 20.813 99,99

16039003 Objekti za rekreacijo 163.000 157.076 123.750 78,78

OB050-19-0109 PP Postavitev igrala v Črnotičah 10.000 10.000 10.000 8.811 88,11



OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu 5.000 5.000 281 0 0,00

OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi Popetre 10.000 10.000 10.781 10.528 97,65

OB050-19-0121 PP Učna pot Sokoliči - dolina slapov 18.000 18.000 18.000 0 0,00

OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča  Pobegi Čežarji 7.000 7.000 7.286 7.285 99,99

OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče Prade 20.000 20.000 24.408 24.407 100,00

OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje 20.000 20.000 7.747 0 0,00

OB050-19-0135 PP Drevesa v semedelski pasji park 5.000 5.000 5.000 4.985 99,69

OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesa 10.000 10.000 13.300 8.244 61,99

OB050-19-0137 PP Ureditev okolice semedelskega mandrača 20.000 20.000 20.000 19.311 96,56

OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v Kopru 13.000 13.000 15.273 15.273 100,00

OB050-19-0139 PP Postavitev javnih pip oziroma špin 15.000 15.000 15.000 14.925 99,50

OB050-19-0140 PP Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici) 5.000 5.000 5.000 4.982 99,65

OB050-19-0141 PP Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova 5.000 5.000 5.000 4.999 99,98

16039005 Druge komunalne dejavnosti 61.000 70.540 67.022 95,01

OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v Črnotičah 5.000 5.000 7.600 7.002 92,13

OB050-19-0112 PP Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu 13.000 13.000 13.000 12.951 99,62

OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v Črnotičah 12.000 12.000 10.800 10.503 97,25

OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče' 5.000 5.000 13.050 12.139 93,02

OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi Kastelec 6.000 6.000 5.090 3.647 71,65

OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v Kubedu 20.000 20.000 21.000 20.780 98,95

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 32.000 23.100 14.307 61,94

1803 Programi v kulturi 32.000 23.100 14.307 61,94

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 8.700 0 0,00

3093 PP Mednarodno srečanje pevskih  skupin Istre 12.000 12.000 8.700 0 0,00

3094 PP Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture 20.000 20.000 14.400 14.307 99,35

19 IZOBRAŽEVANJE 6.750 6.750 6.750 100,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 6.750 6.750 6.750 100,00

19029001 Vrtci 6.750 6.750 6.750 100,00

3091 PP Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja 6.750 6.750 6.750 6.750 100,00

472.750 472.750 391.564 82,83


