
Predlog

ZAPISNIK

19. REDNE SEJE Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek, ki je bila v sredo, 
20. oktobra 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Obcine Podcetrtek.

PRISOTNI: g. Bostjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, mag. Marko Jurak, ga. Jozefa Uzmah, g. 

Janez Ilek, g. David Pocivavsek, g. Vladimir Hrovatic, g. Gojko Loncaric, ga. Darija Straus 

Trunk, g. Gobec Srecko, Ga. Kovacic Klavdija, g. Drozg Ales, zupan Peter Misja ter claniee 

obcinske uprave.

ODSOTNI: /

G. zupan je pozdravil prisotne na 19. redni seji Obcinskega sveta Obcine in podal dnevni red v 

razpravo. Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli naslednji
dnevni red:

1. Predlog zapisnika 18. redne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek;

2. Porocilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek;

3. Predlog Odloka o rebalansu st. 1 proracuna Obcine Podcetrtek za leto 2021, 1. in 2. 
obravnava;

4. Predlog Odloka o proracunu Obcine Podcetrtek za leto 2022,1. obravnava;

5. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za dolocitev obsega stavbnega zemljisca na 

posamicni poselitvi v Obcini Podcetrtek, na parcelah stevilka 1981/6-del, 1978/3-delo, 

1981/5-del, vse k. o. 1231 Verace (ID 2555);

6. Mnenje k izbiri kandidatke za imenovanje ravnateljiee JZ Osnovna sola Podcetrtek;

7. Pobude in vprasanja;

8. Razno.

G. Jurak je prisel na sejo.

K 1. tocki dnevnega reda:

PREDLOG ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA OBCINE 

PODCETRTEK;

G. zupan je podal predlozeni zapisnik 18. redne seje obcinskega sveta v obravnavo.

Clani obcinskega sveta so soglasno (10 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0
I

Sprejme se zapisnik 18. redne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek.



K 2. tocki dnevnega reda:
POROCILO O REALIZAClJl SKLEPOV 18. REDNE SEJE OBCINSKEGA SVETA 

OBCINE PODCETRTEK;

G. zupanje podal porocilo o realizaciji sklepov 18. redne seje

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0

Sprejme se porocilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Obcinskega sveta Obcine 

Podcetrtek.

G. Hostnik in ga. Straus-Trunk sta se pridruzila seji.

K 3. tocki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU ST. 1 PRORACUNA OBCINE PODCETRTEK ZA 

LETO 2021,1. IN2. OBRAVNAVA;

G. zupan je podal uvodno obrazlozitev in povedal, da kljub nadaljevanju epidemije in ob 

upostevanju predpisanih ukrepov, je bilo prvih 9 mesecev proracunskega leta 2021 zelo 

aktivnih. Planirane investicije in projekti so se prijavili na razpise resomih ministrstev, za kar 

je bilo potrebno v nadaljevanju opraviti nekaj prerazporeditev, da smo lahko z lastnimi sredstvi 
priceli z izvajanjem investicij. V drugi polovici leta smo dobili odgovore in visine sredstev za 

vse prijavljene investicije, zato so se vse postavke tako na prihodkovni, kakor tudi odhodkovni 

in V posebnem delu ter NRP, ustrezno uskladile.

Prihodki so predvsem zaradi pridobljenih sredstev drzavnega proracuna visji. Davcni in 

nedavcni prihodki so se uskladili, predvsem pa smo morali znizati visino turisticne takse, ker 

so bili turisticni objekti v prvi polovici leta zaradi covid razmer zaprti.

Pri transfemih prihodkih pa so se le-ti uskladili glede na sklenjene pogodbe. Iz drzavnega 

proracuna dobi obcina sredstva za sofinanciranje naslednjih projektov v letu 2021:

- Sofinanciranje plazov:

* LC 317102 Amon-Amon v visini 95.705 EUR

* JP 817315 V visini 56.451 EUR

* LC 317101 V visini 43.932 EUR;

- Sredstva za investicije ob schengenski meji v visini 57.830 EUR

- Sredstva za izgradnjo CN Podcetrtek v visini 1.303.317 EUR

- Sredstva za grad v visini 200.000 EUR

- Sredstva za prizidek k vrtcu Pristava pri Mestinju v visini 343.845 EUR.

Pri transfemih prihodkih iz EU sredstev pa ostaja sofinanciranje projekta Center za promocijo 

vin, kulture in turizma v visini 94.808 EUR.

Ker ni bilo nobenega primemega razpisa, na katerega bi se lahko obcina prijavila za projekt 
Ureditev parkov in parkovnih poti, se sredstva v rebalansu v visini 80.000 EUR ne planirajo 

vec. Ustrezno se je postavka zmanjsala tudi v posebnem delu proracuna.



Kot na prihodkovni strani, se povecujejo tudi odhodki proracuna, kar je podrobno razvidno v 

posebnem delu proracuna in NRP.

V posebnem delu proracuna so se opravile manjse prerazporeditve in uskladitve. V Nacrtu 

razvojnih programov so se podrobno prikazali posamezni projekti investicije, kateri so 

vrednostno zajeti v posebnem delu proracuna na posamezni ali skupni proracunsld postavki. 

Uskladili so se naslednji projekti:

- Rekonstrukcija obcinskih cest v obcini Podcetrtek (vrednost investicije se je nekoliko 

zmanjsala);

- Uskladila se je postavka Sanacija cest in plazov po neurju - v NRP so se vkljucile 3 sanacije 

cest, vsaka kot svoj projekt (za vsak projekt je sklenjena samostojna pogodba o sofinanciranju 

z ministrstvo);

- Dodaja se postavka Urejanje ob schengenski meji in projekt v NRP;

- Pri postavki sofinanciranje turisticnih objektov se v NRP dodaja projekt Odstranitev dela 

objekta kasce, prav tako se na postavki za enako vrednost povecajo sredstva. K investiciji je 

bilo pptrebno pristopiti zaradi izdane Odlocbe inspektorata;

- Postavka Banovina se je poleg zunanje ureditve dopolnila z ureditvijo mansarde objekta 

Banovina za projekt digitalizacije;

- Nekoliko se je na osnovi izvedenega evidencnega narocila povecala postavka Ureditev 

kanalizacije Olimje;

- Plamrana sredstva za grad so se namenila za Nujna sanacijska dela na gradu, katera se bodo 

izvajala dve leti. Od tega Ministrstvo za kulturo sofmancira projekt v letu 2021 v visini 200 000 
EUR;

- Poleg ze omenjenega projekta na gradu, pa se v NRP vkljucita se dva projekta, ki sta zajeta v 

proracunski postavki 18002, da se bo lahko zgoraj omenjen projekt lahko izvedel in sicer:

- Projekt Izvedbe nizkonapetostnega prikljucka za grad in

- Izyedba vezamh plosc na objektu gradu (zaradi nujne medetame staticne sanacije — vezave 

zunanjih zidov);

- Uskladila se je postavka za projekt Prizidek vrtca pri OS Pristava.

Ostale manjse prerazporeditve in uskladitve so razvidne v tabelaricnem delu.

Rebalans proracuna je uravnotezen, zato predlagam clanom obcinskega sveta, da ga potrdi.

Clani pbcinskega sveta so oglasno (12 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAV^OCIH: 12 

ZA: 1^

PR0T|I: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Odiok o rebalansu st. 1 proracuna Obcine 

Podcetrtek za leto 2021.



K 4. tocki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O PRORACUNU OBCINE PODCETRTEK ZA LETO 2022, 1. 

OBRAVNAVA;

G. zupan je podal uvodno obrazlozitev k Predlogu Odloka o proracunu Obcine Podcetrtek za 

leto 2022-1. obravnava. Povedal je, da so se kljub negotovim razmeram zaradi epidemije v letu 

2021 investicije nemoteno izvajale in tudi osnutek proracuna za leto 2022 Je investicijsko 

naravnan.

Na osnovi navodil MF ter posredovanih podatkov, se je pri pripravi prihodkovne strani 
proracuna upostevala visja povprecnina na prebivalca. Povprecnina, to je na prebivalca v drzavi 
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolocenih nalog, v letu 2022 

znasa 645 € na prebivalca. Znesek planirane povprecnine je 2.979.364,00 €. Ostali dohodki so 

planirani na osnovi realizacije preteklih let.

Iz drzavnega proracuna se na osnovi prijav na morebitne razpise planirajo pridobiti sredstva 

za sanacije plazov 150.000 €, za CN Podcetrtek 538.470 € (ze sklenjena pogodba), za 

preureditev stare sole Sv. Ema 50.000 €, kanalizacija Nezbise 50.000 € in ureditev prostorov

V gradu za turisticno promocijsko dejavnost 50.000€.
Iz sredstev proracuna EU pa se planirajo sredstva za trznico z tunsticno kultumim srediscem 

200.000 €, sredstva za LAS projekte 200.000 €, izgradnja TIC v turisticno rekreativnem centru 

Vonaije 200.000 € in 50.000 € za ureditev parkirisca.
Tekoci odhodki in transferi so planirani na osnovi dobljenih podatkov posrednik proracunskih 

uporabnikov in na osnovi realizacij preteklih let. Pri investicijskih odhodkih pa so zajete 

investicije, katere se nadaljujejo iz preteklega leta in investicije, katere se bodo pricele izvajati
V letu 2022. Pri tern planiramo prijave na morebitne razpise resomih ministrstev. V primeru, da 

ne bo nobenega primemega razpisa se bodo investicije pricele izvajati iz lastnih sredstev ali 

pa se bodo prenesle v naslednje leto.
V letu 2022 se planirajo naslednje investicije:

Izgradnja CN Podcetrtek (nadaljevanje) 629.180 €;

Prizidek vrtca pri OS Pristava (nadaljevanje) 300.000 €;

Nujna sanacijska dela na gradu (nadaljevanje) 241.540 €;

Sanacije plazov 235.000 €;

Izgradnja javne razsvetljave 40.000 €;

Rekonstrukcija obcinskih cest 184.000 €;

Sofinanciranje plocnika R19 odsek Pristava 50.000 €;

Ureditev parkirisca v Olimju (dokoncanje) 100.000 €;

Trznica z turisticno kult. Srediscem 250.000 €;

LAS projekti 300.000 €;

Preureditev stare sole Sv. Ema 100.000 €;

Izgradnja kom.inf. TIC v TRC Vonaije 265.000 €;

Kanalizacija Nezbise 100.000 6;

Ureditev dela gradu v turisticno promocijsko dejavnost 100.000 €

Otrosko igrisce pri vrtcu Pristava 26.000 €.

To so ene izmed najpomembnejsih investicij, kljub temu pa se bodo na drzavni ravni na 

nasem obmocju izvajale pomembne investicije kot so: izgradnja doma za ostarele, 

izgradnja kolesarskih stez,...



V posebnem delu proracuna so tako podrobno prikazane posamezne postavke, pri sestavi 
se je upostevalo nacelo institucionalne klasifikacije proracunskih uporabnikov, katera daje 

odgovor na vprasanje, kdo porablja proracunska sredstva. To so: obcinski svet, nadzomi 
odbor, zupan, enovita obcinska uprava in vseh pet krajevnih skupnosti. Pri posamezni 
krajevni skupnosti so podana samo sredstva, ki jih ima KS na razpolago in jim bodo 

osnova za pripravo pianov za delovanje KS.

V prilozenem Nacrtu razvojnih programov so razvidne planirane investicije v letu 2022. 

Obcinskemu svetu predlagam, da sprejme osnutek proracuna Obcine Podcetrtek za leto 

2022 ter ga da v javno razpravo.

G. Jurak je dejal, da je predlog dovolj razvejan, da lahko podremo investicije in cakamo na 

ustrezne razpise. Predlaga pa, da se nameni del investicijskega denarja tudi za razvoj 
podjetnistva oz. kot podjetniski inkubator in s tern pomagamo mladim podjetnikom. Dodaj kje 

se, daje to ze vecletni predlog.

G. zupan je odgovoril, da imamo kar nekaj idej, na kaksen nacin bi vse to lahko izvedli. Povedal 
je, da obstaja ta moznost tudi z izgradnjo novega »Vecnamenskega centra« v Podcetrtku.

G. Jurak je se predlagal, da bi se obcina morala zavzemati za nakup zazidljivih parcel.

G. Loncaric predlaga, da se pregleda status vseh parcel ob blokov do Vecnamenske sportne 

dvorane in doloci pogoje, kaj se v bodoce lahko na tern obmocju dogaja in pod kaksnimi pogoji. 
Predlaga, da se planira promenada na spodnji strani ceste.

Clani obcinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k I e p:

NAVZOCIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek je opravil splosno razpravo o predlogu Odloka o 

proracunu Obcine Podcetrtek za leto 2022 in daje predlog Odloka o proracunu Obcine 

Podcetrtek za leto 2022 v javno razpravo do 15.11. 2021.

K 5. tocki dnevnega reda:

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOCITEV OBSEGA 

STA VBNEGA ZEMLJISCA NA POSAMICNIPOSELITVIVOBCINIPODCETRTEK, NA 

PARCELAH STEVILKA 1981/6-DEL, 1978/3-DELO, 1981/5-DEL, VSE K. O. 1231 

VERACE (ID 2555);

G. zupan je podal uvodno obrazlozitev iz prilozenega gradiva in povedal, da je Obcina 

Podcetrtek v maju 2021 prejela pobudo in Elaborat lokacijske preveritve za dolocitev obsega 

stavbnega zemljisca pri posamicni poselitvi - EUP OS579 (Obcina Podcetrtek), ki ga je izdelalo 

podjetje IBIS d.o.o., Trg Alfonza Sarha 1, 2310 Slovenska Bistrica (stevilka elaborata 8/21- 

ELP, maj 2021).



Postopek lokacijske preveritve je potekal v skladu s 131. clenom Zakona o urejanju prostora- 

ZureP-2:Obcina je z obcinskim urbanistom preverila skladnost elaborata z dolocbami ZUreP-2 

in Obcinskim prostorskim nacrtom Obcine Podcetrtek (Uradni list RS, st. 63/18).

Obcina je pozvala naslednje nosilce urejanja prostora k podaji mnenja o ustreznosti elaborata 

lokacijske preveritve:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

- Zavod RS za varstvo narave, Obmocna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje.

Ministrstva so podala nrnenja, da je elaborat ustrezno opredelil vsebine z vidika njihovih 

pristojnosti. Obcina je pripravilajavno razgmitev pobude in elaborata z objavo gradiva na svoji 

spletni strani, ki je trajala od 20. 08. 2021. V casu javne razgmitve obcina ni prejela pripomb 

ali predlogov zainteresirane javnosti. Sklep o lokacijski preveritvi, se po sprejetju objavi v 

Uradnem listu RS.

Skladnost nameravanega posega na obmocju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega 

sklepa in graficnega prikaza elaborata iz 1. in 2. clena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev 

urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

Povedal je, da se s sprejemom tega Sklepa potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko 

stevilko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2555, ki se nanasa na razsiritve stavbnega 

zemljisca posamicne poselitve na delu enote urejanja prostora OS579, na parcelah stevilka 

1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, vse k. o. 1233 Verace.

Clani obcinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli sklep:

NAVZOCIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za dolocitev 

obsega stavbnega zemljisca na posamicni poselitvi v Obcini Podcetrtek, na parcelah 

stevilka 1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, vse k. o. 1233 Verace (ID2555).

K 6. tocki dnevnega reda:
MNENJE KIZBIRIKANDIDA TKE ZA IMENO VAN JE RA VNA TELJICE JZ OSNOVNA 

SOLA PODCETRTEK;

G. Hrovatic, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je podal 
uvodno obrazlozitev in povedal, da je Obcina Podcetrtek dne 30. 09. 2021, s strani Sveta 

zavoda Osnovne sole Podcetrtek prejela vlogo st. 013-817/2021-1, z dne 29. 09. 2021, s katero 

je zaprosila Obcinski svet Obcine Podcetrtek za mnenje k izbiri kandidatke za imenovanje 

ravnatelja. V skladu z dolocilom 53.a clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobrazevanja, si mora namrec svet sole pred odlocitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh 

kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti med drugim tudi mnenje lokalne skupnosti, ki ga 

je potrebno obrazloziti.



Mnenje je potrebno podati v roku 20 dni od dneva prejema vloge, v nasprotnem primeru lahko 

svet Zavoda o izbiri odloci brez tega mnenja. Ko svet zavoda izbere kandidata za ravnatelja, 
posreduje obrazlozen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Po prejemu mnenja ministra 

oziroma po poteku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprosen, svet zavoda odloci o imenovanju 

ravnatelja s sklepom.

Na javni razpis, ki ga je svet zavoda objavil dne 10. 09. 2021, v Razglasnem delu Uradnega 

lista RS, St. 145, stran 1920, se je prijavila ena kandidatka, in sicer ga. Sonja Svajger, ki delo 

ravnateljice opravlja ze v iztekajocem se mandatu.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je vlogo sveta zavoda obravnavala na 

svoji 8. redni seji, dne 12. 10. 2021 in Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek pripravila predlog 

mnenja k izbiri kandidatke za ravnateljico JZ Osnovna sola Podcetrtek. Zato predlaga, da 

obcinski svet poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Sonje Svajger za ravnateljico JZ 

osnovna sola Podcetrtek.

Clani obcinskega sveta so soglasno (12 ZA) sprejeli s k 1 e p:

NAVZOCIH: 12 

ZA: 12 

PROTI: 0

Obcinski svet Obcine Podcetrtek daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Sonje 

Svajger, roj. ■, stanujoce . , za ravnateljico JZ Osnovna
sola Podcetrtek za naslednje mandatno obdobje.

K 7. tocki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRASANJA;

G. Hrovatic je podal pobudo za nakup nepremicnine pare. st. 220/1 in 201/4, obe k. o. 
Podcetrtek, ker so lastniki pripravljeni prodati.

G. ™pan je odgovoril, da bomo dopolnili naert pridobivanja stvamega premozenja.

G. Pocivavsek je predlagal, da se proueijo moznosti investicij za samooskrbo z elektricno 

energijo, glede na to, da imamo veliko javne razsvetljave in veliko objektov v obcinski lasti bi 
na podlagi novega Zakona o obnovljivih virov energy e lahko sofinanciralo.

G. Zupan je odgovoril, da se bo zadeva proucila in da na objektu sportne dvorane sigumo ne 

more biti.

G. Drozg je opozoril na prevoznost interveneijskih vozil na cestah Vidovica, Sv. Urban.

G. zupan je odgovoril, daje za to dala narocilnico KS Pristava pri Mestinju PGD Pristava.

G. Gobec je dejal, da se letos se ni realiziralo in da bo v kratkem casovnem obdobju to narejeno. 

G. Ilek je pohvalil izvajalca g. Topliska, da se obrezovanje ob lokalnih cestah v redu izvaja.



K 8. tocki dnevnega reda: 

RAZNO;

G. zupan je svetnike seznanil o dolgotrajni bolniski odsotnosti svetovalke za okolje in prostor 

ter podal informacije o projektih in investicijah v teku. Po seji pa povabil svetnike na ogled 

investicije obnove gradu Podcetrtek.

Seja je bila zakljucena ob 16.55 uri.

Zapisala: 
Mojca AMON

ZUPAN 

Peter MISJA



OBCINA PODCETRTEK 

TrSka cesta 59, 3254 PodCetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; E-poSta: tainistvo.obcina@podcetrtek.si

Stevilka: 032-0007/2021-14 

Datum: 25. 10. 2021

ZAPISNIK

4. dopisne seje Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek, ki je trajala od ponedeljka, 25. oktobra 

2021, do srede, 27. oktobra 2021, do 13.00 ure.

Sejo je sklical :mpan Peter Misja. Vabilo z gradivom za 4. dopisno sejo je bilo clanom komisije 

posredovano v pisni obliki. Odlocitve so se sprejemale z glasovanjem po elektronski post! na 

naslov: tainistvo.obcina@,podcetrtek.si. Pravocasno so po elektronski posti glasovali: Marko 

Jurak, Bostjan Hostnik, Vladimir Hrovatic, Nada Kodrin, Ales Drozg, Darija Straus Trunk, 
Srecko Gobec, Klavdija Kovacic, Jozica Uzmah, David Pocivavsek in Gojko LonCaric.

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Uvrstitev novega projekta »Povezovanje lokalne ponudbe na obmocju Obsotelja 

in Kozjanskega - OK okusi« v Nacrt razvojnih programov Obcine Podcetrtek za 

obdobje 2021-2024

K 1. tocki
Vsled prijave projekta Obcine Podcetrtek, z nazivom »Povezovanje lokalne ponudbe na 

obmocju Obsotelja in Kozjanskega - OK okusi«, skupaj s partneiji Obcino Rogatec, Obcino 

Rogaska Slatina, Konjeniskim klubom Strmol, Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

in Kmetijsko zadrugo Smarje pri Jelsah, na 3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova 

podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategy e lokalnega razvoj a«, ki ga vodi 
skupnost »za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 

2014-2020«, sofmancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno ta projekt 
uvrstiti V Nacrt razvojnih programov Obfiine Podcetrtek za obdobje 2021-2021 in nato v letu 

2022 zagotoviti lastna sredstva v visini 9.956,41 EUR. Obcina Podcetrtek bo skozi projekt 

kupila opremo za izvedbo sejmov in druge turisticne promocije na prireditvah (nakup 20 stojnic, 
10 barskih miz s 20 stoli in 3 lesene hiske). Sredstva za projekt v letu 2022 so ze zagotovljena 

V osnutku proracuna za leto 2022, na proraCimski postavki 14022 Sredstva za LAS projekte. 
Glede na to, da je projekt partnerski in se niso znani vsi financni podatki za sestavo celotnega 

financnega nacrta, bo v primeru sprememb projekt naknadno usklajen pri pripravi predloga 

proracuna Obcine Podcetrtek za leto 2022.

Na podlagi predlozenega pisnega gradiva, so se clani obcinskega sveta izjavili oziroma pisno 

opredelili do predloga z »ZA« ali »PROTI« in z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet 
naslednji sklep:

Obcinski svet Obcine Podcetrtek uvrsti projekt »Povezovanje lokalne ponudbe na 

obmocju Obsotelja in Kozjanskega - OK okusi« v Nacrt razvojnih programov Obcine 

Podcetrtek za obdobje 2021-2024.

Zapisala: 
Katja Mlaker

ZUPAN 

Peter Misja
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