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OBdINSKIT' SVETNIKOM
PREDSEDNIKOi' DELOVNIH TELES OBEINSKEGA SVETA
PREDSEDNIKOM SVETOV KS
OSTALIi' ZAINTERESIRANIM
ZADEVA: Javna oblavnava predloqa Odloka o prora6unu obdine Poddetrtek
za leto 2019
Na 2. redni seji obdinskega sveta Obdine Poddetrtek, ki je bila 14. decembra 2018, je bil pod 3. todko
dnevnega reda sprejet sklep, da se po opravljeni sploSni razpravi daje predlog Odloka o proradunu
Obdine Poddetrtek v javno obravnavo do vkljudno 04. januarja 2019.
Na podlagi 82. dlena Poslovnika obdinskega sveta obeine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t.43/2018),
posredujem predlog proraduna v javno razptavo, do vkljucno petka, 04. januarja 2019.
Do lega datuma je mo2no podati pisne pripombe k predlogu proraduna, Zupanu.

Predsednike delovnih teles in predsednike svetov KS pozivam, da koordinirajo seje posameznih
odborov in svetov KS, z usluZbenci obdinske uprave, tudi glede poSiljanja vabil in gradiva.

Zupan in zaposleni v obdinski upravi so pripravljeni sodelovati na sestankih, zato morajo biti seje
usklajene. Prosimo, da se driite roka za posredovanje predlogov in pripomb.
Po tem roku se mora 2upan v 15 dneh opredeliti do predlogov in pripomb, ter pripraviti predlog
proraduna obdine za drugo obravnavo in ga posredovati vsem dlanom obdinskega sveta skupaj s
sklicem seje, na kateri bo obdinski svet obravnaval predlog Odloka o proradunu Obdine Podcetrtek
za leto 2018 v drugi obravnavi.
Gradivo predloga proraduna, ki je dano v javno obravnavo, je na razpolago tudi na sede2u obdine
Poddetrtek, Tnika cesta 59, Pod6etrtek ter na spletni strani Ob6ine
k: www.poddetrtek.si
za vse ostale zainteresirane, ki lahko tudi podajo svoje pripombe.
S spoStovanjem

Zupnru
Peter M

Svetnikom in predsednikom delovnih teles se ne po5ilja predloga
Poddetrtek, ker so ga prejeli s sklicem 2. redne seje obdinskega sveta.
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