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       OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13 /06), je na 17. seji, dne 3.2.2009 
sprejel

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI ODLOKAO PRISPEVKU ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V 

OBJEKTE VODOOSKRBE TER OBJEKTE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH 
ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 

ZA OBDOBJE 2009 – 2020
1. člen

Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda za obdobje 2009-2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2008), se razveljavi.

2. člen
Ta odlok prične veljati  naslednji dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin, uporabljati pa se prične od 1.1.2009 dalje.

Številka:35400-13-01/2009
Datum: 3.2.2009

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/2008) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine 
Šmartno ob Paki na  17. redni seji dne, 03.02.2009 sprejel

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                v eurih
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2009
_____________________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.775.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71)       2.138.552 
 70 DAVČNI PRIHODKI       1.904.347
  700 Davki na dohodek in dobiček     1.631.937
  703 Davki na premoženje      184.257
  704 Domači davki na blago in storitve    88.153
  706 Drugi davki       0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI       234.205
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   40.455
  711 Takse in pristojbine      5.400
  712 Denarne kazni      750
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    0
  714 Drugi nedavčni prihodki     187.600
 72 KAPITALSKI PRIHODKI      58.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    35.000
  721 Prihodki od prodaje zalog     0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
         dolgoročnih sredstev      23.000
 73 PREJETE DONACIJE       0
  730 Prejete donacije iz domačih virov    0
  731 Prejete donacije iz tujine     0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI      578.484
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  516.014
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in 
         sredstev proračuna Evropske unije     62.470
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      2.863.638 
 40 TEKOČI ODHODKI       1.198.387
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    131.791  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   21.405
  402 Izdatki za blago in storitve     628.347
  403 Plačila domačih obresti     12.100
  409 Rezerve       404.745
 41 TEKOČI TRANSFERI       1.002.021
  410 Subvencije       13.800
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   462.845
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   93.256
  413 Drugi tekoči domači transferi     423.120
  414 Tekoči transferi v tujino     0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       445.930
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    445.930
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      217.300
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
         ki niso proračunski uporabniki     111.300    
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom     106.000 
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      -88.602
III/1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404)    -77.502
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)     -61.856
______________________________________________________________________________________________________
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 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________________________ 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2009
_____________________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA      
  DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (750+751+752)      0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     0
  750 Prejeta vračila danih posojil     0
  751 Prodaja kapitalskih deležev     0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije     0
V.  DANA POSOJILA 
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (440+441+442+443)     0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
      DELEŽEV        0
  440 Dana posojila      0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   0
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje 
v svoji lasti         0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)        0
______________________________________________________________________________________________________
 C.RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________________________  
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2009
_____________________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)       126.500
 50 ZADOLŽEVANJE       126.500
  500 Domače zadolževanje      126.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       42.500
 55 ODPLAČILA DOLGA       42.500
  550 Odplačila domačega dolga     42.500

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      -4.602

X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)       84.000     
   
XI. NETO FINANCIRANJE        (VI.+VII.-VIII.-IX.)     
          88.602
_____________________________________________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
          4.602

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 
na spletni strani Občine Šmartno ob Paki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki:
1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter prispevki za razširjeno 
reprodukcijo vodovoda in kanalizacije,
2. prihodki od prodaje občinskih nepremičnin in se uporabijo za 
nakup novih nepremičnin.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi 
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi 
odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane 
po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 399.745 
eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 399.745 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko 
župan dolžniku do višine 250 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov 
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmartno ob 
Paki, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih 
prihodkov v letu v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva 
se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
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11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 
2009 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta občine Šmartno ob Paki.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem 
Sveta občine Šmartno ob Paki.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-1/2009 
Datum: 03.02.2009
      

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

Občina Šmartno ob Paki objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v občini 
Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV št. 7/2001) 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009, ki jih bo občina 

sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Predmet razpisa

Predmet  javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine :

Proračunska 
postavka: 
18059001  PROGRAM  ŠPORTA                                                67.305  EUR
      
     18051001 Vzgoja mladih športnikov                                         5.000    “
     18051002   Športne dejavnosti                                               28.700    “
     18051003   Tekoče vzdrževanje športnih objektov                 21.855    “
     18051004    Investicijsko vzdrževanje  in obnove                   10.000    “         
     18051005    Delovanje športne zveze                                       1.750   “ 

  
2. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo:  športna društva in klubi, in njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe in  druge organizacije, 
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti  na področju  športa in zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, ter individualnmo rangirani športniki iz Občine Šmartno ob Paki, ki aktivno tekmujejo v športni panogi za katero v 
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Občini Šmartno ob Paki ni registriranega društva ali kluba   (v 
nadaljevanju: izvajalci).

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci 
pod naslednjimi pogoji:
- da imajo sedež oziroma stalno bivališče v občini Šmartno 

ob Paki,
-  da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti najmanj 

eno leto,
-  da imajo za določene športne programe zagotovljeno 

redno in programsko urejeno vadbo,
-  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za  uresničevanje načrtovanih 
športnih aktivnosti,

-  da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, 
kot to določa Zakon o društvih. 

-  da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja 
športa, podatke o članstvu in plačani članarini, poročila 
o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge 
zahtevane podatke.  

3. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati:
-  izpolnjen obrazec “Prijava na javni razpis za leto 2009”,
-  opis  programov oz. planov dela za leto 2009, ki morajo 

biti finančno ovrednoteni, navedeni pa morajo biti tudi 
predvideni viri financiranja, 

-  poročilo o realizaciji programov za leto 2008 in doseženih 
tekmovalnih rezultatih.

4. Rok in način prijave

Prijave na javni razpis morajo izvajalci poslati s priporočeno 
pošiljko (s pripisom: javni razpis - šport 2009) ali oddati osebno 
na naslov: Občina Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki, do 
vključno 1. 3. 2009.

5. V roku prispele prijave bo pregledal in ovrednotil  Odbora 
za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
Občine Šmartno ob Paki. Predlog pa v skladu z  razpoložljivimi 
sredstvi občinskega proračuna za leto 2009,  potrdi Svet občine 
Šmartno ob Paki .

Z izbranimi izvajalci letnih programov športa, ki bodo predložili 
vso zahtevano dokumentacijo, bomo podpisali pogodbe o 
dodeljeni višini sredstev ter dinamiki koriščenja .

6. Podrobne informacije in prijavno dokumentacijo dobite 
osebno na sedežu občine, Šmartno ob Paki 72,  tel.št.: 898-
49-50.

Številka: 671- 1/ 2009
Datum: 4. 2. 2009                                                                      
     

Občina Šmartno ob Paki
 Župan  Alojz Podgoršek s.r. 

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 17. in 19. člena Pravilnika o nalogah, 
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 109/2007 in 
33/2008) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
13/06) na svoji 17. seji dne 3.2.2009 sprejel

SKLEP
o potrditvi programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode za 

leto 2009
I.

Potrdi se program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode za leto 2009, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., v oktobru 2008 in 
je priloga temu sklepu.

II.
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., mora 
občini Šmartno ob Paki posredovati kopijo letnega poročila o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode za leto 
2008, ki ga bo skladno z 19. členom Pravilnika o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2009.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 35400-01/2009
Datum: 3.2.2009

                                                                                                  
 Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni  samoupravi  ( UPB -2,Uradni  list RS št. 
94/2007, 27/2008- odl. US in 76/2008) in 22. člena Statuta Občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/ 2006 ) je Občinski svet Občine Šmartno ob 
Paki na 17. seji dne 3. 2. 2009 sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 
O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI 

OBČINSKEGA SVETA
I.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki ugotavlja, da so v 
skladu  s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali 
razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta 
Občine Šmartno ob Paki Urši Podgoršek, Rečica ob Paki 29c, 
ker je dne 30.12. 2008 podala odstop s te funkcije. 

II.
O prenehanju mandata članici občinskega sveta se obvesti 
Občinsko volilno komisijo, ki v skladu z določili 37.a člena 
Zakona o lokalni samoupravi in 30. čl. Zakona o lokalnih 
volitvah določi novega člana občinskega sveta.  
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III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku MOV.

Številka: 032-1/2009 
Datum: 3. 2. 2009

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS št. 35/2006) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/06) na svoji 17. seji dne 3.2.2009 sprejel

SKLEP
o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za 

leto 2009
I.

Potrdi se program oskrbe s pitno vodo za leto 2009, ki ga je 
izdelal izvajalec javne službe Komunalno podjetje Velenje, 
d.o.o., v oktobru 2008 in je priloga temu sklepu.

II.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunalno podjetje 
Velenje, d.o.o., mora občini Šmartno ob Paki posredovati 
kopijo letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za leto 2008, ki 
ga bo skladno z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2009.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 35400-02/2009
Datum: 3.2.2009

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (UPB-2, Uradni list RS št. 49/2007, 27/2008 – odl. US in 76/2008), 2. 
člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 16. člena 
Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06) na svoji 17. seji 
dne 3.2.2009 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA 
ORGANA OBČINSKE UPRAVE 

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
1. člen

1. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradni vestnik MOV, št. 
15/07) se spremeni tako, da se glasi:

»S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo 
»Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot 
skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva 
za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občine 
Braslovče, Občine Polzela ter Občine Prebold.«

2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se dodata dve novi sedma in 
osma alinea, ki se glasita: 
- »Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela
- Občina Prebold, Hmeljarske cesta 3, 3312 Prebold«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 
občine. 

Številka: 061100-01/2009
Datum: 3.2.2009

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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