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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
ŽUPAN –  IL SINDACO 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
6310 Izola – Isola 
Tel: 05 66 00 100 
E-mail: posta.oizola@izola.si 
Internet: www.izola.si 

 
Številka:  410-270/2019-21 
Datum:  18.9.2020 
 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: REBALANS PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2020 
 
Proračun Občine Izola za leto 2020 je opredeljen z Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 
2020 (Uradne objave Občine Izola št. 32/2019).  Zaradi novo nastalih obveznosti glede na plan, 
se v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) Občinskemu 
svetu Občine Izola predlaga sprejem rebalansa proračuna za leto 2020. 
 
Predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2020 izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega 
plana.  
 
 
ODHODKI 
 
4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

1. Nadstandard v osnovnih šolah 
 
V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni 
list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17 in 54/19, v nadaljevanju: pravilnik) na 
razredni stopnji  (od 1. do 5. razreda) pouk športa izvaja razredni učitelj v obsegu 3 pedagoške 
ure (PU) tedensko. Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Osnovna šola Livade in Scuola Elementare 
– OŠ Dante Alighieri Isola - Izola predlagajo, da bi eno od treh ur športa izvajal športni pedagog 
ter so zaprosile ustanovitelja za soglasje k dodatni sistemizaciji delovnega mesta športnega 
pedagoga na razredni stopnji in sofinanciranje deleža športnega pedagoga z novim šolskim 
letom 2020/2021. 
 
Na podlagi drugega odstavka 44. člena pravilnika ter v skladu z ustanovitvenim aktom je  župan 
podal soglasje OŠ Vojke Šmuc Izola za 19 PU tedensko (št. 410-140/2020 z dne 30.6.2020), 
OŠ Livade Izola za 10 PU tedensko (št. 600-10/2020 z dne 18.8.2020) in SE – OŠ Dante 
Alighieri Isola – Izola za 3 PU športnega pedagoga tedensko (št. 410-157/2020 z dne 18.8.2020) 
za šolsko leto 2020/2021. OŠ Vojke Šmuc sofinanciramo športnega pedagoga že drugo šolsko 
leto, medtem ko s predlogom Rebalansa proračuna za leto 2020 zagotavljamo sredstva za 
sofinanciranje športnega pedagoga OŠ Livade in SE – OŠ Dante Alighieri z novim šolskim 
letom 2020/2021 oziroma od 1.9.2020 dalje. 
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Odpre se nova proračunska postavka 5242 OŠ Livade – nadstandard.    
 
Na novi proračunski postavki se zagotovijo sredstva v višini 3.330,00 EUR za namen, kot sledi 
v spodnji tabeli: 
 

         v EUR 
Konto PP Naziv Proračun 

2020 
Predlog 

spremembe 
Rebalans  

2020 

413300 5242  
Športni pedagog-sredstva za plače 
in druge prejemke 0,00 + 2.794,26 2.794,26 

413301 5242 
Športni pedagog-sredstva za 
prispevke delodajalca 

0,00 
 

+ 494,01 494,01 

413310 5242 
Športni pedagog-sredstva za 
premije KAD 0,00 + 41,76 41,76 

  SKUPAJ 0,00 3.330,00 3.330,00 
 
 
Povišajo se sredstva na proračunski postavki 5241 OŠ Dante Alighieri – nadstandard, v 
skupnem znesku 1.272,00 EUR, kot sledi v spodnji tabeli: 
 

         v EUR 
Konto PP Naziv Proračun 

2020 
Predlog 

spremembe 
Rebalans  

2020 

413300 5241  
Spremljev.otrok in šport.pedagog-
sredstva za plače in druge prejemke 9.317,00 + 1.023,00 10.340,00 

413301 5241 
Spremljev.otrok in šport.pedagog-
sredstva za prispevke delodajalca 

1.270,00 
 

+ 165,00 1.435,00 

413310 5241 
Spremljev.otrok in šport.pedagog-
sredstva za premije KAD 234,00 + 84,00 318,00 

  SKUPAJ 10.821,00 1.272,00 12.093,00 
 
 
Pripravila: Zdenka Bolje 
 

2. Mestni stadion – zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih 
 

V veljavnem proračunu 2020 so na proračunski postavki 5512 - Investicije v športne objekte, 
NRP OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih 
igriščih, zagotovljena sredstva v višini 208.986,00 EUR. Na podlagi načrtovanega 
sofinanciranja, kot transfer iz državnega proračuna na podlagi ZFO-1 Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v višini 158.962 EUR, je potrebno z rebalansom vire sredstev 
primerno prerazporediti in sicer:  

- 158.962,00 EUR kot nepovratna sredstva MGRT po 23. členu ZFO-1 in 

- 50.024,00 EUR kot lastna proračunska sredstva občine. 

V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom na proračunski postavki 5512 - Investicije v 
športne objekte, NRP - OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih 
nogometnih igriščih, vire sredstev primerno popravi.  
 
Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
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3. Optimizacija prezračevanja na Kraški 

 
Na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Optimizacijo prezračevalnih 
sistemov na lokaciji  Kraška in Livade z upoštevanjem okolijskih vidikov bo občina v letošnjem 
letu pristopila k izvedbi optimizacije prezračevalnih sistemov v športni dvorani na Kraški ulici, 
v predlogu proračuna za prihodnje leto pa bo predvidena še optimizacija prezračevalnih 
sistemov v večnamenski telovadnici Livade. 
 
Oba objekta sta starejšega letnika brez ustrezne izolacije, zaradi česar je v poletnih mesecih v 
objektih izjemno visoka temperatura, ki onemogoča športne aktivnosti. Primanjkuje ustrezna 
rešitev za hlajenje objektov, uporabniki so pri višjih temperaturah primorani ustvarjati prepih z 
odpiranjem vseh vrat. Občina želi omogočiti vsem uporabnikom normalne pogoje za izvajanje 
športnih aktivnosti, zato je že v letošnjem letu predvidena ustrezna rešitev hlajenja športne 
dvorane na Kraški ulici, v prvi polovici prihodnjega leta pa še večnamenske telovadnice Livade.  
 
V športni dvorani na Kraški ulici je predvidena vgradnja novega klimata z rekuperacijo, grelnim 
in hladilnim registrom. Kot vir hlajenja in ogrevanja bodo vgrajene plinske toplotne črpalke, ki 
bodo priklopljene na obstoječo plinsko postajo na UNP.  
Na proračunski postavki 5512 - Investicije v športne objekte se dodatno predvidijo sredstva v 
višini 313.845,00 EUR za optimizacijo prezračevalnih sistemov v športni dvorani na Kraški 
ulici. 
 

         v EUR 
Stroškovna postavka  Konto Znesek 

Projektna dokumentacije (PZI) 420804 14.640 
Dobava opreme z montažo 420223 164.700 
Strojne in elektro instalacije ter ostala dela 420299 117.120 
Predaja del in dokumentacije ter usposabljanje naročnika 420899 2.440 
Ostali stroški (nepredvidena dela) 420899 14.945 

Skupaj  313.845 

 
Odpre se nov NRP OB040-20-0007 Optimizacija prezračevanja na Kraški, na katerem se 
predvidijo sredstva v višini 313.845,00 EUR.  
 

4. Nadkritje balinišča v Kortah 
 
V letošnjem letu se Nadkritje balinišča v Kortah ne bo izvedlo, zato se zmanjšajo sredstva: 
Zaradi pomanjkanja prostora je namreč na balinišču Korte možno izvesti le nadstrešnico, ne pa 
tudi stranskih zaščit, kar v zimskih mesecih po ocenah Balinarskega kluba Korte ne bi ustvarjalo 
primernih pogojev za izvajanje dejavnosti na prostem. Zato se v sodelovanju s klubom in 
Krajevno skupnostjo Korte iščejo primernejše rešitve za balinanje pozimi. Ko bo izbrana 
najprimernejša rešitev za aktivnosti članov kluba, se bo pristopilo k pripravi ustrezne 
dokumentacije in na podlagi le te nov projekt umestilo v načrt razvojnih programov 
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         v EUR 
NRP VIR PP Konto Opis REB_02 

OB040-19-0020       
Nadkritje balinišča v 
Kortah   

  PV-DP     Domači partnerji   

    5512   Inv v sportne objekte -21.750,00 

      420401 NOVOGRADNJE -21.300,00 

      420801 
INVESTICIJSKI 
NADZOR -450,00 

  PV-LS     
Lastna proračunska 
sredstva   

    5512   Inv v sportne objekte -71.092,00 

      420401 NOVOGRADNJE -65.320 

      420801 
INVESTICIJSKI 
NADZOR -1.380,00 

      420804 
NAČRTI IN 
DR.PROJ.DOKUMENT -4.392,00 

 
 
Obrazložitev pripravila: Kristina Zelić 
 

5. Obvezno zdravstveno zavarovanje  
 

Skladno s področno zakonodajo je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. To so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Izola, ki 
niso zavarovani iz drugega naslova in otroci 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. 
 
Vlada je na 54. seji dne 12. 12. 2019 določila besedilo predloga Zakona o finančni 
razbremenitvi občin in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po 
rednem postopku. S predlaganim zakonom naj bi država od občin prevzela financiranje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, financiranje 
družinskega pomočnika, otrok do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, in 
mrliško pregledne službe. Na podlagi navedenega smo v letošnjem proračunu planirali manj 
sredstev za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Ker do danes predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin še ni bil sprejet, je potrebno z 
rebalansom zagotoviti dodatna finančna sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, in sicer za mesece oktober, november in december 2020 v skupni v višini 43.500 
EUR. 
 
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom na proračunski postavki: 
5701 – obvezno zdravstveno zavarovanje, konto 413105- Prispevek v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, poviša plan za 43.500,00 EUR.  
 
Obrazložitev pripravila: Milka Bauer 
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6. Dvigalo - Manziolijev trg 5 
 
Na proračunski postavki 1509 - Italijanska samoupravna narodna skupnost - investicije in NRP 
OB040-08-0019 - Dvigalo - Manziolijev trg 5 se na kontu 431000 - Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovijo sredstva v višini 34.100,30 EUR za 
namen izgradnje dvigala v palači Manzioli.  
 
Na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP št.347/2016, gradbenega 
dovoljenja št. 351-41/2019/26 G-19/26 ter pridobljenega kulturno-varstvenega mnenja ZVKDS 
št.35104-0168/2017/2-II, bo občina letos prispevala sorazmerni del finančnih sredstev za 
umestitev dvigala v obnovljeno palačo Manzioli. Skupna vrednost projekta bo po DIIP-u 
znašala 96.571,88 EUR. Občina bo k temu prispevala 34.100,30 EUR. 
Palača je bila zgrajena leta 1470 in predstavlja tipično meščansko hišo v beneško gotskem 
slogu, ki bo z izgradnjo dvigala pridobila na dostopnosti in funkcionalnosti.  
 
V skladu z zgornjim predlogom se z rebalansom na proračunski postavki 1509 - Italijanska 
samoupravna narodna skupnost, NRP OB040-08-0019 - Dvigalo - Manziolijev trg 5, konto 
431000 - Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predvidijo sredstva 
v višini 34.100,30 EUR.  
 
Sredstva se zagotovijo iz: 
V višini 26.600,30 EUR se zniža plan na proračunski postavki 1501 Italijanska samoupravna 
narodna skupnost, konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 
storitve ter za 7.500 EUR se zniža plan na proračunski postavki 1509 Italijanska samoupravna 
narodna skupnost – investicije, NRP OB040-16-0050 Prog.inv.vzd. 2016–2020 ISNS, konto 
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.  
 
Obrazložitev pripravila: Petra Lazar 
 
4300 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI 
RAZVOJ 
 

1. Javne sanitarije in Javne sanitarije – obalna cesta. 

Zaradi povečanja potrebe po čiščenju in razkuževanju so bila dodatno naročena čiščenja 
javnega WC-ja na Gorkijevi in zaradi nezadostnih sredstev v proračunu in neizvedenega 
naročila ni moglo biti plačano (cca. 15.000 EUR). 
Prav tako je prišlo zaradi povečane frekvence čiščenja (razlog COVID-19) do povečanih 
stroškov v letošnjem letu. 
 
Gre za potrebo po povečanju PP 4126 Javne sanitarije in PP 4137 Javne sanitarije – obalna 
cesta. 
 
Na PP 4126 je potrebno na kontu 402001 dodati še 27.000 EUR. 
 
Na postavki PP 4137 Javne sanitarije-obalna cesta, je sredstva iz zgoraj navedenega razloga 
potrebno povečati za 9.000 EUR. 
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Vir za omenjeni prerazporeditvi pa je: 
 
NRP OB040-16-0039 Južna cesta vzhod 
PP 8018 konto 420401 – 6.000 EUR 
PP 8019 konto 420401 – 30.000 EUR 
Sredstva ne bodo porabljena, ker se v letošnjem letu gradnja še ne bo pričela. 
Zaradi spremenjene dinamike izvajanja se odvzeta sredstva iz NRP upoštevajo pri pripravi 
proračuna za 2021. 
 
Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek 
 
 

2. Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 

30.avgusta je med neurjem prišlo do poškodovanja podmorskega izpusta. Interventno je bil 
odstranjen poškodovani del cevi. Po podrobnejši proučitvi vzrokov bo izvedena sanacija 
(dobavljen bo del poškodovane cevi, ponovno nameščeni jahači/obtežilniki, izveden sistem 
odzračevanje tlačnega cevovoda,…). Ocenjen strošek interventnih del je 65.000 EUR. Ker so 
bila sredstva na PP 8033 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (NRP OB040-
16-0018 Obnovitven investicije – kanalizacija) porabljena za redno investicijsko vzdrževanje 
po programu, je potrebno za sanacijo stanja zagotoviti dodatna proračunska sredstva. 
 
Vir za omenjeno prerazporeditev pa sta: 
 
NRP OB040-16-0076 Program inv. vzdrževanja občinskih parkirišč 
PP 8016 konto 420500 - 33.000 EUR 
NRP OB040-16-0017 Program urejanja kolesarskih poti 
PP 8035 konto 420401 - 30.000 EUR 
PP 8035 konto  420804 - 2.000 EUR 
 
Sredstva bomo zaradi potrebe po prerazporeditvi/rebalansu zaradi nepredvidenega dogodka 
nadomestili v proračunu za leto 2021 in spremenili dinamiko izvajanja NRP. 
 
Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek 
 
 

4700 URAD ZA PROSTOR IN NEPREMIČNINE 
 

1. Tekoče vzdrževanje stanovanj 

Na postavki 4201 – Tekoče vzdrževanje stanovanj, kontu 402501 je bilo v letu 2020 planirano 
87.868,00 EUR. Zaradi nepredvidenega povečanega obsega tekočega vzdrževanja je potrebno 
plan povečati za dodatnih 20.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz projekta Ureditev objekta Cegnarjeva 2-4, OB040-19-0008,                            
postavka 4207, konto 420402. Izvedba navedenega projekta se, razen izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v znesku 22.000,00 eur, premakne v leto 
2021. Zaradi navedene drugačne dinamike financiranja projekta sredstva v letu 2020 ostanejo 
neporabljena 
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2. Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Na postavki 4301 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, kontu 402500 je bilo v letu 2020 
planirano 56.848,00 EUR. Zaradi nepredvidenega povečanega obsega tekočega vzdrževanja je 
potrebno plan povečati za dodatnih 20.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz projekta Ureditev objekta Cegnarjeva                                                        
2-4««, OB040-19-0008, postavka 4207, konto 420402. Izvedba navedenega projekta se, razen 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v znesku 22.000,00 
EUR, premakne v leto 2021. Zaradi navedene drugačne dinamike financiranja projekta sredstva 
v letu 2020 ostanejo neporabljena 

3. Sanacija fasade Južna cesta 20 

Objekt, lociran na naslovu Južna cesta 20, Izola, je večstanovanjski blok, zgrajen leta 2009. 
Občina Izola je večinska lastnica, saj ima v tem bloku neprofitna stanovanja. Na fasadi so se 
pojavile poškodbe zaključnega ometa, predvsem razpoke, nečistoče zaradi rje, poškodbe zaradi 
zamakanja idr. Na podlagi sondažnega pregleda je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki se 
trenutno kažejo v poškodbah zaključnega ometa, z dolgotrajnejšimi vplivi pa lahko nastanejo 
tudi resnejše poškodbe na celotni fasadni sestav. Za preprečitev nadaljnjih poškodb je potrebno 
nemudoma pristopiti k odpravi pomanjkljivosti. Občina Izola financira  sanacijo v deležu 
83,44%, pri čemer v delež ni vštetih 5 novih stanovanj, ki so nastali s preureditvijo kletnih 
prostorov, saj imajo ta novo fasado. 

Za projekt »Sanacija fasade Južna cesta 20« znaša predviden strošek projekta 92.800,00 EUR 
+ DDV oz. 101.616,00 EUR z vključenim DDV. Strošek DIIP znaša 1.500,00 EUR, strošek 
nadzora 2.000,00 EUR, strošek dokumentacije 1.500,00 EUR. 
 
V načrt razvojnih programov se doda nov projekt: 
- OB040-20-0008 Sanacija fasade Južna cesta 20 in sicer se v enoletnem obdobju planira 
sredstva: 
                2020: 105.514,00 EUR. 

Na postavki 4207 - Inv. vzdrževanje in novogradnje stanovanj se poviša plan  
in sicer: 
- na kontu 420500 -Investicijsko vzdrževanje in adaptacije za 101.600,00 EUR  
- na kontu 420801 - Investicijski nadzor za 2.000,00 EUR. 
- na kontu 420804 - Načrti in dr. proj. dokumentacija za 1.914,00 EUR. 
 
Na postavki 8005 – Strokovne podlage za investicije se poviša plan in sicer: 
- na kontu 402099 – Dr. splošni mat. in storitve za 1.086,00 EUR. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz projekta Ureditev objekta Cegnarjeva                                                           
2-4, OB040-19-0008, postavka 4207, konto 420402. Izvedba navedenega projekta se, razen 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v znesku 22.000,00 eur, 
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premakne v leto 2021. Zaradi navedene drugačne dinamike financiranja projekta sredstva v letu 
2020 ostanejo neporabljena 

Pripravila: 

Urad za prostor in nepremičnine – Žanin Gruden 

 
 
 
PRIHODKI 
 

1. Zmanjšanje plana na kontu 7300- Prejete donacije in darila od tujih nevladnih 
organizacij in fundacij 
 

V letošnjem letu se nadkritje balinišča v Kortah ne bo izvedlo, zato se zmanjšajo sredstva na 
postavki. Zaradi pomanjkanja prostora je namreč na balinišču Korte možno izvesti le 
nadstrešnico, ne pa tudi stranskih zaščit, kar v zimskih mesecih po ocenah Balinarskega kluba 
Korte ne bi ustvarjalo primernih pogojev za izvajanje dejavnosti na prostem. Zato se v 
sodelovanju s klubom in Krajevno skupnostjo Korte iščejo primernejše rešitve za balinanje 
pozimi.  
NRP OB040-19-0020   Nadkritje balinišča v Kortah    7300    Donacije             -21.750,00 EUR 
 

2. Zmanjšanje plana na kontu 7300- Prejete donacije in darila od tujih nevladnih 
organizacij in fundacij 

 

V veljavnem proračunu 2020 so na proračunski postavki 5512 - Investicije v športne objekte, 
NRP OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih 
igriščih, zagotovljena sredstva v višini 208.986,00 EUR. Na podlagi načrtovanega 
sofinanciranja, kot transfer iz državnega proračuna na podlagi ZFO-1 Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v višini 158.962 EUR, je potrebno z rebalansom vire sredstev 
primerno prerazporediti. S prerazporeditvijo sredstev, spremembo virov, se z rebalansom 
popravi kot sledi: 

NRP OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih 
igriščih se zmanjša prvotno planirana donacija: 

7300-Donacije                                                                                                       -51.390 EUR 

 

3. Povečanje  plana na kontu 7400- Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 

NRP OB040-20-0004 Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih nogometnih 
igriščih  

V državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno 
javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov. Del sredstev iz prejšnjega odstavka se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi 
v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Na podlagi povečane skupne primerne 
porabe, se poveča delež teh sredstev. 
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S prerazporeditvijo sredstev in spremembe virov, na podlagi načrtovanega sofinanciranja, kot 
transfer iz državnega proračuna (ZFO-1) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
povečane povprečnine, se z rebalansom poveča planirana prejeta sredstva iz državnega 
proračuna kot sledi: 

7400- Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                      14.110 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Služba za finance in računovodstvo 
Peter Zovko 
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 Danilo Markočič 
 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

1. Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2020, 

2. Splošni del proračuna, 

3. Posebni del proračuna in 

4. Načrt razvojnih programov. 

 


