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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero ko-
munalnega prispevka OPPN za območje PA26 – gospodarska cona 
Trnava zahod, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Tr-
nava zahod (Uradni list RS, št. 105/12).

(2) Ta odlok določa:
• območje opremljanja,
• novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno in-

frastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih 
zemljišč na območju opremljanja,

• roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
• finančna sredstva za izvedbo opremljanja, 
• podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo.

(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
• obračunska območja nove komunalne opreme,
• skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
• preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na 

enoto mere in
• merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) 
in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo.

2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja)

(1) Program vsebuje tekstualni in grafični del. 
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične pri-
kaze: 
• Priloga 1 - Območje opremljanja,
• Priloga 2 - Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture,
• Priloga 3 - Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ, 
• Priloga 4a - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne 

opreme - cestno omrežje,
• Priloga 4b - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne 

opreme - fekalna kanalizacija,
• Priloga 4c - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne 

opreme - vodovodno omrežje.

(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani 
občine Braslovče (https://www.braslovce.si/).

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki 
ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero ko-
munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun 
in odmero komunalnega prispevka.

II. OBMOČJE OPREMLJANJA

4. člen
(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za območje PA26 – gospodarska cona Trnava se nanaša na 
območje enote urejanja prostora Trnava:TR07, kot jo določa Odlok 

2

Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIU-
ZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZU-
reP-3), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 12/20) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12,22/17, 163/21) je Občinski svet občine Braslovče na 23. redni seji dne 
8. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka OPPN za območje PA26 – gospodarska 
cona Trnava zahod
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o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 61/18) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom 
navedenim v 1. členu tega odloka. 

(2) Območje opremljanja je prikazano v grafičnem prikazu: Priloga 
1 - Območje opremljanja. 

III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA 
GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA

5. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna 

infrastruktura)
 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načr-
tovana gradnja naslednje komunalne opreme:
• ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetlja-

vo in prometno signalizacijo (v nadaljevanju cestno omrežje),
• fekalna kanalizacija in
• vodovodno omrežje.

(2) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna in-
frastruktura je prikazana na grafičnem prikazu: Priloga 2 - Prikaz 
obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture.

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST 
OPREMLJANJA

6. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je bil: december 
2013. Roke predaje nove komunalne opreme v upravljanje oz. rok 
možne priključitve na novo komunalno opremo je bil: marec 2015. 
Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih 
zemljišč je podan v Elaborat programa opremljanja OPPN za obmo-
čje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod.

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO 
OPREMLJANJA

7. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)

(1) Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena 
po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, 
znašajo:

Nova komunal-
na oprema

Finančna 
sredstva za 
izvedbo opre-
mljanja (EUR)

Vir financiranja

Občinski pro-
račun (EUR)

Drugi viri 
(EUR)

Cestno omrežje 544.581,66 544.581,66 0,00

Fekalna kanali-
zacija

59.235,33 59.235,33 0,00

Vodovodno 
omrežje

58.500,28 58.500,28 0,00

Skupaj 662.317,28 662.317,28 0,00

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO 
OPREMO

8. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)

(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme 
so: 

Nova komunalna oprema Obračunsko območje 

Cestno omrežje OBO_C

Fekalna kanalizacija OBO_FK

Vodovodno omrežje OBO_V

(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na 
grafičnem prikazu 4a, 4b, in 4c. 

9. člen
(skupni stroški nove komunalne opreme)

Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah ko-
munalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA

Sklop Vrednost (EUR)

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 662.317,28

Cestno omrežje 544.581,66

Fekalna kanalizacija 59.235,33

Vodovodno omrežje 58.500,28

ZMANJŠANJE SKUPNIH STRO-
ŠKOV OPREMLJANJA ZARADI 
DRUGIH VIROV

0,00

Cestno omrežje 0,00

Fekalna kanalizacija 0,00

Vodovodno omrežje 0,00
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10. člen
(obračunski stroški nove komunalne opreme)

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah 
komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:

Nova komunalna 
oprema

Obračunsko ob-
močje

Obračunski stroški 
nove komunalne 
opreme (EUR)

Cestno omrežje OBO_C 544.581,66

Fekalna kanalizacija OBO_FK 59.235,33

Vodovodno omrežje OBO_V 58.500,28

11. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na 

enoto mere)

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah 
komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preraču-
nani na enoto mere, znašajo: 

Nova komunalna 
oprema

Obračunsko 
območje

CpN
(EUR/m2)

CtN
(EUR/m2)

Cestno omrežje OBO_C 19,39 33,61

Fekalna kanalizacija OBO_FK 2,11 3,66

Vodovodno omrežje OBO_V 2,08 3,61

12. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in 

deležem površine objekta (DtN))

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem 
površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo, je 0,3 : 0,7.

VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

13. člen

Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek od-
mere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa 
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o pod-
lagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. 

14. člen

Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine 
Braslovče. Občina Braslovče lahko sredstva zbrana po tem odloku 
uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu 
z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

15. člen

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. 

16. člen

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od ob-
čine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi 
s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skle-
niti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega pri-
spevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod.

18. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega pri-
spevka za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod (Ura-
dni list RS, št. 20/13).
 

19. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na 
sedežu Občine Braslovče.

20. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Ob-
čine Braslovče.

Številka:  007-1/2022-2 
Braslovče, dne 9. junija 2022 

                      Župan Občine Braslovče
       Tomaž Žohar
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I.

V Občinski volilni komisiji Občine Braslovče se razreši predsednik OVK Mitja Korent, Rakovlje 17 C, 3314 Braslovče.

II.

Za preostanek mandatne dobe 2020-2024 se v Občinsko volilno komisijo Občine Braslovče imenuje nadomestni predsednik OVK Bernard 
Tajnšek, Podvrh 19, 3314 Braslovče.

III.

Mandat imenovanega se izteče s potekom mandata Občinske volilne komisije Občine Braslovče, ki je bila imenovana s sklepom št. 032-
2/2020-4, z dne 10. junija 2020 (Uradni list RS št. 91/20).

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine Braslovče.

Številka : 032 -1/2022                                 
Braslovče, dne 8. junija 2022

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
        

55

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet občine Braslovče na svoji 23. redni seji 
dne 8. 6. 2022, sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika 

Občinske volilne komisije Občine Braslovče
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1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko šte-
vilko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2821, ki se nanaša 
na določanje obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na 
parcelah št. 522/1 in *81, k.o. Dobrovlje (985), kot je določeno v 
Občinskem prostorskem načrt Občine Braslovče - OPN (Ur. l. RS, 
št. 61/2018), skladno z elaboratom lokacijske preveritve »Elabo-
rat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi na parcelah št. 522/1 in *81, k.o. Dobrovlje 
(985)«  (izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, št. projekta: 
63/21, datum: november 2021).

2. člen

Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje prilagodi in 
določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča 
posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpr-
šene poselitve v enoti urejanja prostora (EUP) Dobrovlje – razpršena 
poselitev: DO26 in sicer tako, da se na delu parcele št. *81, k.o. 
Dobrovlje omogoči zmanjšanje (izvzem) stavbnih zemljišč za 747,88 
m2 in na delu parcele št. 522/1, k.o. Dobrovlje omogoči povečanje 
(širitev) stavbnih zemljišč za enako površino, t.j. za 747,88 m2.

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je dolo-
čena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa oz. v 
grafičnem prikazu prilagojene in natančno določene oblike in veliko-
sti območja stavbnega zemljišča, ki je priloga tega sklepa.

3. člen

Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa 
in priloženega grafičnega prikaza, na podlagi elaborata lokacijske 
preveritve iz 1. člena tega sklepa s prilogami ter na podlagi mnenj 
nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. 

Na območju lokacijske preveritve veljajo:
- posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev, ki jih 

določa 95. člen OPN za EUP za EUP Savinjska dolina in Podvrh 
- razpršena poselitev.

4. člen

Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč 
vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi Občina, ob naslednjih 
spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem 
prikazu namenske rabe prostora.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Ob-
čine Braslovče.

Sklep se objavi na spletni strani Občine Braslovče: https://www.
braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni 
enoti Žalec.

Številka: 3503-6/2021-21
Braslovče, dne 9. junija 2022

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
        

6

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta 
občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 163/21) je Občinski svet Občine Braslovče na svoji 23. redni seji, dne 8. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na 

posamični poselitvi na parcelah št. 522/1 in *81, k.o. Dobrovlje (985) 
(ID: 2821)
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Priloga sklepa 1: grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča
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1. NAMEN

Namen Javnega poziva za sofinanciranje malih komunalnih čistil-
nih naprav in hišnih črpališč v Občini Braslovče za leto 2022 (v na-
daljnjem besedilu: javni poziv) je sofinanciranje nakupa in vgradnje 
individualnih ali skupnih malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč (v nadaljnjem besedilu: MKČN in HČ) velikosti do 50 PE 
(populacijskih ekvivalentov) v Občini Braslovče.

2. UPRAVIČENCI

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja MKČN po tem 
javnem pozivu so upravičeni naslednji investitorji:

- fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Braslovče za 
stanovanjske objekte na delu območja Občine Braslovče, kjer 
z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode v Občini Braslovče ni predvidena izgradnja kanali-
zacijskega omrežja

- fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Braslovče za sta-
novanjske objekte na območjih oziroma aglomeracijah, kjer je z 
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode 
v Občini Braslovče predviden javni kanalizacijski sistem, vendar 
priključitev na že zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijsko 
omrežje tehnično ni možna ali priključitev na načrtovano javno 
kanalizacijsko omrežje ne bo možna še najmanj 4 leta.

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja HČ po tem jav-
nem pozivu so upravičeni naslednji investitorji:
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Braslovče za sta-

novanjske objekte na delu območja, kjer se ni možno gravita-
cijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno 
vgraditi hišno črpališče.

3. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezen 
stanovanjski objekt znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov, 
vendar ne več kot 1.000,00 EUR za posamezno MKČN.

Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih objektov (sku-
pna čistilna naprava), se za prvi stanovanjski objekt dodelijo sred-

stva v višini, določeni v prejšnjem odstavku, za vsak dodatni stano-
vanjski objekt pa največ dodatnih 500,00 EUR. 

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za po-
samezen stanovanjski objekt znaša 50 % dejansko upravičenih stro-
škov, vendar ne več kot 600,00 EUR za posamezno hišno črpališče.
Za posamezno MKČN in hišno črpališče je možno pridobiti sredstva 
sofinanciranja po tem javnem pozivu le enkrat. 

V primeru, da upravičenec pridobi sredstva tudi iz drugih javnih vi-
rov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti 
upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna 
vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, se sofinanciranje skladno s tem javnim pozivom 
ustrezno zmanjša. 

4. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški sofinanciranja investicije po tem javnem pozivu 
so:
- nabava oziroma nakup MKČN in hišnega črpališča brez DDV, ki 

so nastali po 1. 1. 2021. 

Montažna ter zemeljska dela niso upravičen strošek. Izgradnja hi-
šnega priključka (tlačnega voda) ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja 
MKČN oziroma hišnega črpališča.

5. POGOJI IN OMEJITVE

Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
- MKČN mora biti na delu območja Občine Braslovče, kjer z Ope-

rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Braslovče ni predvidena izgradnja javnega kanali-
zacijskega omrežja,

- MKČN je lahko postavljena tudi na območjih oziroma aglome-
racijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne vode v Občini Braslovče predviden javni kanaliza-
cijski sistem, vendar mora biti na podlagi soglasja občine oziro-
ma upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode razvidno, da objekt ne 

8

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 150/21; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) objavlja Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, naslednji

JAVNI POZIV 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč

v Občini Braslovče za leto 2022
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bo možno iz tehničnih razlogov priključiti na javno kanalizacijo, 
ali priključitev na načrtovano javno kanalizacijsko omrežje ne bo 
mogoče še najmanj 4 leta,

- lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje,
- ob zagonu MKČN oz. hišnega črpališča mora biti ukinjena ob-

stoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Braslovče,

- MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah za 
MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve 
in obratovalni monitoring (JKP Žalec d.o.o.),

- vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o lastnostih 
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti para-
metrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni zakonski in 
podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda,

- hišno črpališče mora biti vgrajeno in že priključeno na javno ka-
nalizacijsko omrežje ter mora biti pridobljeno potrdilo upravljavca 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode o ustreznosti hišnega črpališča,

- hišno črpališče mora biti zgrajeno v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,

- vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti pridobljeno 
pravico graditi,

- objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma je za priključitev 
objekta na javno kanalizacijsko omrežje potrebna vgradnja hi-
šnega črpališča, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi 
s področja gradnje in urejanja prostora,

- stanovanjski objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma preko 
hišnega črpališča priključen na javno kanalizacijsko omrežje, 
mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je stanovanj-
ski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec predlo-
žiti ustrezno potrdilo oziroma dokaz, da ima objekt na podlagi 
predpisov s področja gradnje, uporabno dovoljenje po samem 
zakonu,

- vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o prvih meritvah 
MKČN oz. potrdilo o ustreznosti hišnega črpališča pridobil v letu 
2021 ali med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje 
MKČN in hišnega črpališča.

6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev znaša 5.000,00 EUR in je zagotovljena v 
proračunu Občine Braslovče za leto 2022 na proračunski postavki 
155692 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav.  

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javne-
ga poziva na spletni strani Občine Braslovče. Javni poziv velja do 
30.09.2022.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki je priloga tega javnega poziva, 
vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Braslovče, 
Braslovče 22, 3314 Braslovče s pripisom »Ne odpiraj – javni poziv 
MKČN in HČ 2022« ali jo oddajo neposredno na sedežu Občine 
Braslovče najkasneje do 30.09.2022.

8. VLOGA IN PRILOGE

Popolna vloga mora vsebovati:
- izpolnjen in podpisan obrazec št. 1 ali 3 ali 5;
- izpolnjeno in podpisano izjavo na obrazcu št. 2 ali 4 ali 6 in
- obvezne priloge:

o fotokopija računa za nakup MKČN oz. hišnega črpališča;
o potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
o izjava, da je vlagatelj lastnik zemljišča, na katerem je vgraje-

na MKČN ali hišno črpališče oziroma dokazilo, da ima vla-
gatelj pravico graditi na zemljišču, na katerem je vgrajena 
MKČN/hišno črpališče in da je na tem zemljišču omogočen 
dostop in neovirano praznjenje MKČN;

o dokazilo, da je stanovanjski objekt, h kateremu je zgraje-
na MKČN oz. hišno črpališče, zgrajen v skladu z veljavnimi 
predpisi s področja gradnje (gradbeno dovoljenje oziroma 
odločbo, da ima stanovanjski objekt uporabno dovoljenje po 
zakonu, če je bil ta zgrajen pred letom 1967); 

o dokazilo– poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki je izdelano 
v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni 
monitoring (JKP Žalec d.o.o.);

o certifikat za vgrajeno MKČN oziroma izjavo o lastnostih iz-
delka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti para-
metrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni zakonski 
in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda;

o potrdilo upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode o ustre-
znosti hišnega črpališča;

o izpolnjen in podpisan vzorec »Pogodbe o sofinanciranju«.

Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o prvih meritvah 
MKČN oz. potrdilo o ustreznosti hišnega črpališča pridobil v letu 
2021 ali med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje 
MKČN in hišnega črpališča.

V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma 
več stanovanjskih hiš na skupno MKČN, morajo vsi lastniki večsta-
novanjske stavbe oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključe-
ne na skupno MKČN, podati skupno vlogo z obveznimi prilogami.

Vlagatelji, ki bodo za več stanovanjskih objektov vložili vlogo za sofi-
nanciranje skupne MKČN, morajo priložiti podpisan medsebojni do-
govor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in bo določal 
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služno-
stno pogodbo med lastniki in investitorjem. 
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9. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev sredstev za sofinanciranje MKČN oz. 
hišnega črpališča je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga 
je pravočasna, če je oddana najkasneje do 30.09.2022, skladno z 
določilom iz 7. točke tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vla-
gatelj predloži v celoti izpolnjen in podpisan obrazec št. 1 ali 3 ali 5, 
izpolnjeno in podpisano izjavo na obrazcu št. 2 ali 4 ali 6 in obvezne 
priloge, kot so določene v 7. točki tega javnega poziva.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v 
roku 8 (osem) dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, se njegova vloga s sklepom zavrže.  

b) Pregled vlog
Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila tričlanska komisi-
ja, imenovana s strani župana Občine Braslovče (v nadaljnjem be-
sedilu: komisija).

Komisija bo popolne vloge razvrstila na seznam po datumu in uri 
vložitve. Pravočasno dopolnjene vloge se na seznam uvrstijo po vr-
stnem redu glede na datum in uro vložitve dopolnitve. 

Sredstva za sofinanciranje MKČN se odobrijo popolnim vlogam po 
vrstnem redu vložitve do porabe proračunskih sredstev iz 5. točke 
tega javnega poziva. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvr-
ščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se vloge, ki bodo vložene 
po porabi proračunskih sredstev, prenesejo v naslednje proračun-
sko leto po vrstnem redu njihove vložitve.

c) Obveščanje o izboru
Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 (petnajst) dni 
pripravi predlog o dodelitvi sredstev. 

Upravičencem do dodelitve sredstev se izda odločba o dodelitvi 
sredstev. Zoper navedeno odločbo lahko vlagatelj vloži pritožbo na 
naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v roku 15 
(petnajst) dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločitev o do-
delitvi nepovratnih sredstev odloča župan Občine Braslovče.

Upravičenci bodo v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočne odločbe 
o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe.

10. NADZOR

Prejemnik je dolžan vrniti sredstva, pridobljena po tem javnem pozi-
vu, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi v prime-
rih, ko komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da:
- so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih 

podatkov; 
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko pora-

bljena;
- je prejemnik kršil določila pogodbe. 

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN 
INFORMACIJE

Razpisna dokumentacije je objavljena na spletni strani: www.bra-
slovce.si. Zainteresirani vlagatelji pa lahko razpisno dokumentacijo 
dvignejo tudi na sedežu Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Bra-
slovče, v času uradnih ur.

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po tele-
fonu: 03 703 84 10 v času uradnih ur ali po elektronski pošti: obci-
na@braslovce.si. 

Datum: 24. 05. 2022     
  

 Tomaž ŽOHAR
                         župan 
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1.

Priznanja Občine Braslovče so :
- Zlata plaketa Občine Braslovče 
- Srebrna plaketa Občine Braslovče 
- Bronasta plaketa Občine Braslovče

I. ZLATA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE

Zlato plaketo občine Braslovče podeli Občinski svet občine Braslov-
če za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne vrhunske uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo občine Braslovče 
ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo 
fazo razvoja izredno uspešne skupine.

II. SREBRNA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE

Srebrno plaketo občine Braslovče podeli Občinski svet občine Bra-
slovče za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, 
pomembnih za razvoj občine Braslovče, ki praviloma pomenijo izje-
mno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno 
uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. 

III. BRONASTA PLAKETA OBČINE 
BRASLOVČE

Bronasto plaketo občine Braslovče podeli Občinski svet občine 
Braslovče za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v krajšem 
časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

2.

Občinski svet občine Braslovče praviloma podeli vsako leto eno zla-
to, eno srebrno in eno  bronasto plaketo občine Braslovče. Plakete 
izroči župan na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Braslov-
če.

3.
Postopek podeljevanja priznanj:

Pobudniki oz. predlagatelji za podelitev navedenih priznanj so lahko:
- občani občine Braslovče
- politične stranke
- krajevni odbori
- podjetja
- društva
- druge organizacije in skupnosti.

4.

Predlog za podelitev zlate, srebrne in bronaste plakete občine Bra-
slovče mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati :
- splošne podatke o pobudniku
- predstavitvene podatke o kandidatu
- vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan
- utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosež-

kov, zaradi katerih je predlagana podelitev
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
- datum pobude.

5.

Pobude za podelitev priznanj Občine Braslovče sprejema Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Braslovče 22, 3314 
Braslovče, do 29.7.2022.
Prepozno vložene vloge se zavržejo.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Urška Hozjan l. r.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno z Odlokom o priznanjih Občine Braslovče (Uradni list RS št. 47/2014)

razpisuje

POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE BRASLOVČE V LETU 2022

Braslovški utrip – URADNE OBJAVE, št. 5/2022, z dne 16. 6. 2022




