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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 in 30/18), 29. člena 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) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 
69/12, 22/17 in 163/21) je Občinski svet Občine Braslovče na 25. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

ODLOK O 2. REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2022

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

Skupina/Podskupina kontov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
  700 Davki na dohodek in dobiček 
  703 Davki na premoženje 
  704 Domači davki na blago in storitve 
  706 Drugi davki 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
  711 Takse in pristojbine
  712 Denarne kazni
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki
 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 PREJETE DONACIJE (730+731)
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za prejeta sredstva iz EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
  402 Izdatki za blago in storitve
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve

v eurih

Rebalans proračuna leta

2022

7.492.519,35

5.389.873

4.393.316

3.789.506

501.060

102.750

0

996.557

484.872

10.000

22.100

3.000

476.485

159.880

7.840

0

          152.040    

22.000,35

22.000,35

0

1.920.766

1.313.863

606.903

7.695.746,35

2.118.929

474.637

80.850

1.436.254

        22.180

105.000
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 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
  410 Subvencije
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi 
  414 Tekoči transferi v tujino
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine z naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI. PREJETA MINUS DANA IN POSOJILA SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
  500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
  550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  
  9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske pora-

be, glavne programe in podprograme, predpisane  s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 

postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov  sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih 

straneh Občine Braslovče.« 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen 

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

Proračunski skladi so:

1.  podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

2.077.639

122.700

1.321.570

186.038

447.331

0

3.338.938,35

3.338.938,35

160.240

109.740

50.500

-203.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550.000

550.000

359.618

359.618

-12.845

+190.382

203.227

14.553,34
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V proračunsko rezervo občine se v letu 2022  izloči 60.000,00 EUR, oziroma  največ do 1,5% prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojne-

ga organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim 

poročilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu leta z zaključnim računom.

Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 45.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezer-

vacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 

niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske 

rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

3. člen

Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za kritje 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 2022 lahko zadolži do višine 550.000,00 eurov.«

12. člen 
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče.

Številka: 410-11/2020

Braslovče, dne 12. oktobra 2022  

Župan Občine Braslovče
Tomaž Žohar

1. člen

Prvi odstavek 4. člena Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialni servis se spremeni tako, da se glasi: 

»Subvencija znaša 100% stroška naročnine za osnovni paket, oziroma največ 30 EUR mesečno na uporabnika.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče.

Številka: 122-16/2021
Braslovče, 12. oktobra 2022

Župan Občine Braslovče
Tomaž Žohar

4

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17 
in 163/21)   je Občinski svet Občine Braslovče na 25. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

Odlok 
o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve 

socialni servis
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1)  S tem odlokom Občina Braslovče določi opravljanje turističnih 
dejavnosti in storitev na območju občine Braslovče kot izbirno lo-
kalno gospodarsko javno službo, ki se izvaja v obliki koncesije.

(2)  S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Braslovče kot 
koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev kon-
cesije, začetek in čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem 
gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja in 
način izvajanja gospodarske javne službe.

(3)  Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga dolo-
čajo zakoni in predpisi, ki urejajo turistično dejavnost. 

(4)  V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA, 
SPLOŠNI POGOJI IN ČAS TRAJANJA 
KONCESIJE

2. člen
(predmet koncesije)

(1)  Predmet koncesije je so dejavnosti in storitve spodbujanja razvoja 
turizma na območju občine Braslovče:
a)  Informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:

- informiranje turistov;
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev;
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične po-

nudbe;
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obisko-

valcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom;
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.

b)  spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov občine;
c)  trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine;
d)  promocija turizma v digitalnem okolju;
d)  dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi z razvojem 

in vzdrževanjem turistične infrastrukture občine;
e)  dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi razvojem in 

vzdrževanjem javnih površin namenjenih turistom;
f)  organizacija in izvajanje prireditev;

g)  ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za poziti-
ven odnos do turistov in turizma;

h) izvajanje drugih storitev, ki jih v občini brezplačno nudijo turistom.
(2)  Način izvajanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka 

se podrobneje opredeli v javnem razpisu in koncesijski pogodbi. 
(3)  Koncesionar bo za potrebe izvajanja dejavnosti in storitev iz prve-

ga odstavka, opravljal tudi druga dela in naloge, katerih vrsta, ob-
seg in način izvajanja se podrobneje opredelijo v javnem razpisu 
in v koncesijski pogodbi.

3. člen
(območje izvajanja in uporabniki)

Območje izvajanje koncesije je območje občine Braslovče za vse 
uporabnike storitev, ki so predmet koncesije.

4. člen
(čas trajanja)

(1)  Začetek trajanja koncesije se opredeli v koncesijski pogodbi. 
(2)  Koncesija se podeli za obdobje 5 let. Koncesija se lahko po nje-

nem preteku z aneksom h koncesijski pogodbi podaljša za največ 
pet let, in sicer pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi. O 
podaljšanju odloči župan. 

5. člen
(splošni pogoji izvajanja)

(1)  Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakoni in podzakon-
skimi akti, ki urejajo predmetno področje, občinskimi odloki ter 
sklenjeno koncesijsko pogodbo.

(2)  Koncesionar dejavnosti in storitve opravlja v svojem imenu in za 
svoj račun.

6. člen
(uporaba javnih dobrin)

Javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe, so vsako-
mur zagotovljene pod enakimi pogoji.

7. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar izvajanja dejavnosti in storitev, ki so predmet gospo-
darske javne službe, ne sme v celoti prenesti na tretje osebe.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; »ZLS«), 4. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 69/12, 22/17 in 163/21) je Občinski svet Občine Braslovče na 25. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in 
storitev na območju občine Braslovče
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8. člen
(oddaja pravnih poslov tretjim osebam)

(1)  Koncesionar lahko tretjim osebam odda posamezne pravne po-
sle v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe samo, če je to 
predvideno v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu.

(2)  Koncesionar mora pri oddaji posameznih pravnih poslov v zve-
zi z izvajanjem gospodarske javne službe tretjim osebam ravnati 
skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo 
javnih naročil.

(3)  Koncesionar mora v primeru oddaje pravnih poslov iz prejšnjega 
odstavka, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih 
oseb, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

III. FINANCIRANJE

9. člen
(financiranje)

(1) Koncesija se financira iz proračuna občine, iz prihodkov iz izvajanja 
gospodarske javne službe in drugih prihodkov koncesionarja.

(2) Cene storitev v zvezi z upravljanjem turistične infrastrukture, ki jih 
koncesionar izvaja v okviru koncesije, se oblikujejo v dogovoru s 
koncedentom.

(3) Višina in način letnega financiranja se določi v koncesijski pogodbi 
oziroma vsakoletnih aneksih h koncesijski pogodbi.

(4) Kolikor koncesionar poleg izvajanja storitev javne službe opravlja še 
kakšno drugo zasebno gospodarsko dejavnost, katere uporabniki 
so praviloma tudi stranke javne službe, se v koncesijski pogodbi 
dogovori odstotek prihodkov koncesionarja, ki jih bo iz izvajanja 
zasebne gospodarske dejavnosti namenil za izboljševanje in po-
speševanje opravljanja nalog gospodarske javne službe.

IV. IZBOR KONCESIONARJA TER 
KONCESIJSKO RAZMERJE

10. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki 
ga izvede občinska uprava. Javni razpis se objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, Uradnih objavah Občine Braslovče ter na 
spletni strani občine Braslovče.

(2) Za izvedbo javnega razpisa za izbiro koncesionarja se uporabijo 
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe in izvajanje postop-
kov oddaje javnih naročil.

11. člen
(pogoji za koncesionarja)

Koncesionar mora za opravljanje nalog, ki so predmet koncesije iz-
polnjevati naslednje pogoje:
- da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji 

oziroma ustrezno v državi članici Evropske unije, za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

- da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
- da predloži program izvajanja nalog koncesije z vidika kadrov, or-

ganizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega 
vidika za čas trajanja koncesije,

- da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialni-
mi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,

- da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje iz javnega razpisa.

12. člen
(izbira izvajalca)

(1) O najboljšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne ko-
misije občinska uprava. V ta namen direktor občinske uprave ali 
druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske upra-
ve izda upravno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja gospodar-
ske javne službe.

(2) Upravna odločba o izbiri koncesionarja se vroči vsem ponudni-
kom, udeleženim na javnem razpisu.

(3) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi ponudniki, ki so se ude-
ležili javnega razpisa položaj stranke.

13. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogod-
bo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine 
Braslovče.

14. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta)

(1) Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno izvajanje 

storitev, ki so predmet koncesije, v skladu z zakonom, podza-
konskimi predpisi, občinskimi odloki ter koncesijsko pogod-
bo,

– letno pripraviti poslovni in finančni načrt razvoja turizma, ki bo 
podlaga za določitev višine financiranja izvajanja gospodarske 
javne službe iz proračuna občine,

- skrb za strokovne kadre in tehnična sredstva.
(2) Koncedent mora zagotavljati:

– ustrezne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe, ki 
je predmet koncesije, v skladu z zakonom, podzakonskimi 
predpisi, občinskimi odloki ter koncesijsko pogodbo,

– sankcioniranje koncesionarja v primeru neizvajanja ali nepra-
vilnega izvajanja njegovih obveznosti iz tega odloka, konce-
sijske pogodbe in drugih predpisov,

– redno in tekoče obveščanje koncesionarja o vseh okoliščinah, 
pomembnih za izvajanje koncesije,

– nadzor nad izvajanjem koncesije.
(3) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso do-

ločene s tem odlokom, se podrobneje opredelijo v koncesijski 
pogodbi.
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15. člen
(odgovornost koncesionarja za škodo)

(1) Koncesionar je v skladu z veljavnimi predpisi odgovoren za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe 
povzročijo pri njem ali pri pogodbenem izvajalcu zaposleni ljudje 
uporabnikom ali drugim osebam.

(2) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo pri 
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe pov-
zroči uporabnikom ali drugim osebam. Obseg zavarovanja se 
določi s koncesijsko pogodbo.

V. POOBLASTILO KONCESIONARJA 

16. člen
(javno pooblastilo)

Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe pooblastilo oziroma 
pravico za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije na obmo-
čju Občine Braslovče.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

17. člen
(vsebina in organ nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent oziroma poo-
blaščena oseba koncedenta, pri čemer se način nadzora podrob-
neje opredeli v koncesijski pogodbi.

(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije se vrši s finančnim nadzorom, pre-
gledom zakonitosti in strokovnosti izvajanja gospodarske javne služ-
be ter nadzorom vseh drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem koncesije.

18. člen
(dolžnost posredovanja informacij in poročanja)

Koncesionar mora koncedentu na zahtevo posredovati dokumenta-
cijo, poročila in informacije o poslovanju ter mu omogočiti vpogled v 
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

19. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije.

20. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1)  Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,

– s sporazumom o prenehanju,
– z razdrtjem.

(2)  Razlogi in pogoji za prenehanje, odpovedni rok in druge medse-
bojne pravice in obveznosti ob prenehanju pogodbe se določijo v 
koncesijski pogodbi.

21. člen
(odvzem koncesije)

(1)  Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem gospodarske javne 

službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti in storitve, ki so 

predmet koncesije prenehajo izvajati kot gospodarska javna 
služba.

(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati od-
ločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti 
odločbe o odvzemu koncesije.

(3)  Odvzem koncesije po prvi alineji prvega odstavka tega člena ni do-
pusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje uteme-
ljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih okoliščin.

(4)  V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka 
tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi od-
škodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

VIII. DRUGE DOLOČBE

22. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le 
po predhodno pridobljenem pisnem izrecnem soglasju koncedenta.

23. člen
(izvrševanje pristojnosti koncedenta)

V času trajanja koncesijskega razmerja izvršuje pristojnosti konce-
denta po tem odloku župan Občine Braslovče.

IX. KONČNA DOLOČBA

24. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Občine Braslovče.

Številka: 322-2/2022-1
Braslovče, dne 12. oktobra 2022

Župan Občine Braslovče
Tomaž Žohar
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1. člen
(pravna podlaga)

1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
enote urejanja prostora Letuš – Vikend naselja desni breg: LD03 
– 1 (v nadaljevanju: OPPN).

2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-3 in Odlok o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Braslovče  (Ur. l. RS, št. 
61/18, v nadaljevanju: OPN).

2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN)

1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter 
na pobudi in izhodiščih investitorja priprave OPPN z datumom 
september 2022.

2) OPN za celotno območje urejanja prostora (EUP) Letuš: LD03 v 
3. odstavku 85. člena OPN določa postopek predhodne izdela-
ve OPPN. Za posamezne dele EUP so ti prostorski akti že spre-
jeti, za zemljišče s parcelno številko 469/102, k.o. 984 Letuš, 
ki je predmet tega OPPN, pa še ne. Podrobna namenska raba 
zemljišč znotraj EUP je SS – območja stanovanjske površine. 

3) Pri pripravi se upošteva investicijska namera ter tudi naslednja 
določba 9. odstavka 5. člena OPN, ki opredeljuje uporabo okvir-
nih usmeritev za pripravo OPPN: »V odloku uporabljeni izraz 
»okvirne usmeritve za izdelavo novih OPPN« pomenijo  navedbo 
zgolj okvirnih usmeritev za nadaljnje, podrobnejše prostorsko 
načrtovanje, in so lahko podane na podlagi urbanističnih načr-
tov ter niso zavezujoče, pač pa predstavljajo strokovno osnovo 
za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). 
Predlagane okvirne usmeritve se lahko v fazi izdelave OPPN 
tudi spremenijo, vendar ne bistveno, če se pri podrobnejšem 
načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati 
na izvedbo OPN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih 
razmer. Odstopanja od predlaganih okvirnih usmeritev ne smejo 
biti v nasprotju z javnim interesom, s pogoji varstva okolja in 
naravnih dobrin, s pogoji varstva kmetijskih zemljišč ter s pogoji 
ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave. Z odstopanji 
morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo in 
imajo v področni zakonodaji opredeljeno te pristojnosti.«

4) Kot okvirne usmeritve za izdelavo OPPN se na podlagi 3. od-
stavka 84. člena OPN uporabljajo okvirne usmeritve upoštevajoč 
investicijsko namero iz pobude, in sicer:
- območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira
- določi se enotna podoba EUP
- oblikuje se jedro naselja s kupnimi javnimi površinami
- prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 

Enostanovanjske stavbe, 1121, Dvostanovanjske stavbe, 
1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe, 2 
Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju 
s podrobnejšo namensko rabo EUP

- izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 121 
Gostinske stavbe, 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča 
vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov, 
111 Enostanovanjske stavbe ali 11210 Dvostanovanjske 
stavbe

- predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 0,8
- predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 

0,4
- višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih objek-

tov v EUP
- predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je 

klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega 
višine 1,00 m

- predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj 
v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe 
sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni 
balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s 
prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v ze-
meljskih odtenkih, nakloni strešin od 30 do 45, zaželene 
dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, 
z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna 
rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo 
skladno s prevladujočimi elementi v naselju, sleme mora po-
tekati vzporedno z daljšo stranico,

- pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upošteva-
ti ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost in 
območja ohranjanja narave ob Savinji.

8

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 163/21) je župan Občine Braslovče, dne 11. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku priprave 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
enote urejanja prostora Letuš – Vikend naselja desni breg: LD03 - 1
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3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)

1) Okvirno območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 469/102, 
k.o. 984 Letuš. Okvirna površina območja OPPN je 708,00 m2 
(vir podatka: pobuda). Območje obravnave je mogoče dopolniti 
s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in 
glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistve-
no ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je 
potrebno ta sklep dopolniti.

2) Predmet izdelave OPPN je možnost gradnje stanovanjskega 
objekta z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko 
infrastrukturo. Novogradnja bo upoštevala usmeritve iz OPN. 
Predmet OPPN je ureditveno območje, ki se nahaja v zaho-
dnem delu nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Letuš. Ob-
močje OPPN je na severovzhodu omejeno z javno cesto, jugu, 
jugovzhodu s pozidanim stavbnim zemljiščem, jugozahodu s 
kmetijskim zemljiščem ter severozahodu s pozidanimi zemljišči v 
kmetijski rabi. Na severovzhodu v javni cesti poteka javna infra-
struktura. 

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeri-
tvah iz OPN.

2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne 
podlage zagotovi pobudnik oz. investitor. V postopku priprave 
OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne pod-
lage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

3) Kot spremljajoče gradivo OPPN se na podlagi  55. člena ZU-
reP-3 izdela elaborat ekonomike.

5. člen
(vrsta postopka)

Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 129. člena 
ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejema OPN (od 119. do 124. člena).

6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:

Faze 
postopka:

Roki:

(1) Priprava izhodišč za pripravo sklepa o 
začetku postopka OPPN in objava na 
spletni strani občine

september 
2022

(2) Pridobivanje mnenja ZRSVN 
o potrebnosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti OPPN na varovana 
območja

pridobljeno: 
št.: 3563-
0084/2022-
2 datum: 
10.8.2022

(3) Župan sprejme sklep o začetku 
priprave OPPN, objava sklepa in 
mnenja ZRSVN na spletnih straneh 
občine in v Uradnih objavah Občine 
Braslovče, sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih med 
občino in investitorjem, dodelitev 
identifikacijske številke prostorskega 
akta

Oktober 2022

(4) Izdelava osnutka OPPN izbrani 
izdelovalec

(5) V pripravo OPPN se lahko vključi NUP 
tako, da se zaprosi za podrobnejše 
usmeritve ter podatke in strokovne 
podlage, če je to potrebno

30 dni 

(6) Občina vključi javnost v pripravo 
osnutka  OPPN z objavo relevantnih 
gradiv na spletnih straneh občine in 
različnimi pozivi k sodelovanju

tekom faz od 
(2) do (6)

(7) Objava osnutka OPPN na spletni 
strani občine in pridobivanje mnenj 
NUP na osnutek OPPN

30 dni

(8) Dopolnitev osnutka OPPN na podlagi 
mnenj iz faze (7)

izbrani 
izdelovalec

(9) Objava dopolnjenega osnutka 
OPPN na spletni strani občine in 
javna razgrnitev ter javna obravnava 
(v tej fazi se javnost seznani tudi z 
morebitnim nasprotjem interesov - 
115. člen ZUreP-3)

vsaj 30 dni

(10)  Izbrani izdelovalec pripravi predlog 
stališč do pripomb in predlogov 
javnosti, morebitno pozivanje NUP 
glede stališč (če se pripomba javnosti 
nanaša na področje NUP), po potrebi 
se izvede usklajevanje interesov, 
občina s sklepom potrdi stališča, 
objava stališč na spletni strani občine

izbrani 
izdelovalec, 
NUP 15 dni, 
občina 15 dni

(11) Izdelava predloga OPPN na podlagi 
stališč iz faze (10)

30 dni

(12) Objava predloga OPPN na 
spletni strani občine in morebitno 
pridobivanje mnenj NUP na predlog 
OPPN (če je predlog glede na osnutek 
tako spremenjen, da vpliva na 
področje katerega od NUP)

30 dni

(13) Morebitna izpeljava postopka 
odločanja o razrešitvi nasprotja javnih 
interesov (samo v primeru negativnih 
mnenj NUP iz faze (11)) na pobudo 
občinskega sveta

Vlada RS 

(14) Sprejem OPPN z odlokom (po 
pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze 
(12) oz. predhodno iz faze (7)), objava 
odloka v Uradnih objavah Občine 
Braslovče in na spletni strani občine

Občina
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(15) Posredovanje odloka o OPPN na 
MOP, javna objava na spletni strani 
MOP

15 dni

2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev 
v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina 
Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva. 

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za po-
dajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev 

in stanovanja 
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – ob-

močna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Ljubljana
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne 

energije
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje 
6. Telemach d.d. Ljubljana
7. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 
8. Simbio d.o.o. 
9. Občina Braslovče.

2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vklju-
čiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem 
odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v 
postopku.  

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na sve-
tovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: https://
www.braslovce.si/.

2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in obmo-
čjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. 
členu, faza (6); in sicer z objavo na spletnih straneh občine ter 
javnimi pozivi k sodelovanju.

3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in ob-
močjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN na spletni 
strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je pred-
videno v 6. členu, faza (9).

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev 

glede njihovega zagotavljanja)

1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, izdelava geo-
detskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih 
podlag in rešitev zagotovi pobudnik oz. investitor OPPN.

2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v ura-
dnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.

10. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje oz. presoja 

sprejemljivosti na varovana območja)

1) Za OPPN izvedba celovite presoje vplivov na okolje skladno z 
128. členom ZUreP-3 ni potrebna, kar se izkazuje na naslednji 
način:
-  pridobljeno je mnenje pristojnega Zavoda RS za varstvo nara-

ve št. 3563-0084/2022-2 z dne 10.8.2022, da OPPN verjetno 
ne bo pomembno vplival na varovana območja, zato presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana ob-
močja ni potrebno izvesti.

2) Občina ocenjuje, da se z OPPN ne načrtujejo ureditve, ki bi bile 
poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti presojo vplivov na 
okolje, ali poseg, za katerega je zahtevana presoja sprejemljivosti 
na varovana območja ali poseg, ki bi lahko pomembneje vplival na 
okolje.

11. člen
(določitev objave)

1) Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

2) Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://
www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Številka: 3503-6/2022-6 
Braslovče, dne 11. oktobra 2022

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
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1. člen
(pravna podlaga)

1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način 
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za del območja urejanja PA5-Vikend naselje 
ob Savinji v  Malih Braslovčah (v nadaljevanju: SD OPPN), ki se 
izdeluje za EUP Male Braslovče: MB05/01.

2) Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je ZUreP-3 in Odlok o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).

2. člen 
(izhodišča za pripravo SD OPPN)

1) Priprava SD OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN 
ter na pobudi in izhodiščih investitorja priprave SD OPPN z da-
tumom september 2022.

2) SD OPPN se izdeluje za celotno urejanje prostora (EUP) Male 
Braslovče: MB05/01. OPN za celotno EUP Male Braslovče: 
MB05/01 v 1. odstavku 86. člena OPN določa, da se ureja z 
Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del območja ure-
janja PA5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Uradni 
list RS, št. 102/2009), ki mu OPN v 122. členu podaljšuje veljav-
nost. 

3) Okvirne usmeritve za spremembe in dopolnitve obstoječih 
OPPN v OPN niso podrobneje določene, zato se kot okvirne 
usmeritve uporabljajo določbe, ki veljajo za namensko rabo SS, 
in sicer je skladno s prvo alinejo 1. točke 2.odstavka 41. člena 
OPN to območja stavbnih zemljišč, ki so stanovanjske površine 
in so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi 
(SS). Kot okvirne usmeritve za izdelavo SD OPPN se smiselno 
uporabljajo tudi druge določbe OPN, veljaven OPPN, pravni reži-
mi in varstvene usmeritve, v katere območje SD OPPN posega.

 
4) Kot okvirne usmeritve za izdelavo SD OPPN se na podlagi 3. od-

stavka 86. člena OPN uporabljajo okvirne usmeritve iz 3. odstav-
ka 84. člena OPN, upoštevajoč investicijsko namero iz pobude 
in izhodišč, in sicer:
- območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira
- določi se enotna podoba EUP

- oblikuje se jedro naselja s kupnimi javnimi površinami
- prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 

Enostanovanjske stavbe, 1121 Dvostanovanjske stavbe, 
1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe, 2 
Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju 
s podrobnejšo namensko rabo EUP

- izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 121 
Gostinske stavbe, 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča, 
vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov, 
111 Enostanovanjske stavbe ali 11210 Dvostanovanjske 
stavbe 

- predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 0,8
- predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 

0,4
- višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih objek-

tov v EUP
- predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je 

klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega 
višine 1,00 m

- predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj 
v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe 
sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni 
balkon in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s 
prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v ze-
meljskih odtenkih, nakloni strešin od 30 do 45, zaželene 
dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, 
z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna 
rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo 
skladno s prevladujočimi elementi v naselij, sleme mora po-
tekati vzporedno z daljšo stranico

- pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upošteva-
ti ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost in 
območja ohranjanje narave ob Savinji.

5) Poleg tega se kot okvire usmeritve za izdelavo SD OPPN upora-
bljajo naslednje usmeritve s področja ohranjanja narave; odstopa-
nje od teh usmeritev je v postopku priprave SD OPPN možno le v 
soglasju pristojnega nosilca za področje ohranjanja narave (Zavod 
za varstvo narave – ZRSVN): 
- gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj se 

načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oz. meje 
naravne vrednote
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Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12, 22/17, 163/21) je župan Občine Braslovče, dne 11. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih 

Braslovčah 
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- regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi povzroči-
li spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo 
vzdolžnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmen-
tacijo habitata, naj se ne izvaja

- v primeru nujnosti utrjevanja brežin zaradi bočne erozije, naj 
se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, leseni 
piloti)

- krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz 
sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmi-
čevje, oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, ven-
dar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje 
in korenine)

- posamična drevesa naj se ohranja
- propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih 

vrst
- sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves naj se ne izvaja
- pri izvajanju gradbenih del naj se večja drevesa fizično zaščiti 

pred poškodbami
- območja naj se ne ograjuje
- odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vo-

dotoka naj se ne izvaja
- morfologije brežine in dna struge vodotoka se ne spreminja 

z izgradnjo dostopov do vode
- ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode
- objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se ne gra-

di, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo tako, 
da se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi po-
veza s celotnim tokom

- za ureditve zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste 
trav, grmovnic in drevja; pri zasaditvi naj se upošteva naravni 
izgled in ne linijska parkovna zasaditev

- ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in dru-
gih objektov za premoščanje višinskih razlik

- pohodne oz. vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih 
materialov (pesek, sekanci, les ipd.)

- odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v 
vodotesne greznice ali v kanalizacijski sistem

- osvetljena naj bo le okolica objektov, osvetljevanje naj se 
uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba 
prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter ča-
sovno omejena.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja SD OPPN)

1) Območje SD OPPN zajema zemljišče s parcelno št. 449/80, k.o. 
(983) Male Braslovče. Okvirna površina območja SD OPPN je 
1264 m2 (vir podatka: pobuda). Območje obravnave je mogo-
če dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko 
zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar 
le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem 
primeru je potrebno ta sklep dopolniti.

2) Predmet načrtovanja SD OPPN je sprememba OPPN, ki določa 
lokacijske pogoje za gradnjo stanovanjskega objekta, saj  sedaj 
veljavni OPPN ne ustreza želeni investicijski nameri. S SD OPPN 
se spremeni prostorski akt tako, da se ob upoštevanju usmeri-

tve iz OPN omogoči možnost gradnje oz. umestitev enostano-
vanjske stavbe  na delu parcele 449/80, k.o. Male Braslovče. 
Komunalna ureditev območja se z določitvijo novih pogojev za 
gradnjo stanovanjske hiše ne spreminja Za normalno funkcio-
niranje objekta se dogradi in/ali rekonstruira in uredijo ustrezni 
priključki na že izvedeno gospodarsko javno infrastrukturo ter 
zagotovi zadostne parkirne površine v okviru zunanje ureditve 
objekta. Na območje OPPN je predvidena postavitev naslednjih 
objektov:
- enostanovanjski objekt (klasifikacija stavb razred CCSI: 111);
- nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede na 

dopustne dejavnosti iz OPN za  stanovanjske površine SS;
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infrastrukture, 

cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, 
drugi inženirski objekti – od tega samo ograje in oporni zidovi). 

- Na območju SD OPPN je predvidena gradnja stanovanjske-
ga objekta z zunanjo ureditvijo:
o program: enodružinska stanovanjska hiša (možnost 

dveh bivalnih enot);
o tlorisne dimenzije: podolgovat tloris;
o višinski gabarit: največ K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je 

klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne pre-
sega višine 1,00 m;

o streha: od 30  do 45°, dvokapnica, brez posebnih arhi-
tekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina 
pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno dru-
gačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujo-
čimi elementi v naselju, sleme mora potekati vzporedno 
z daljšo stranico;

o parkirne površine in zelene površine ter uvozi se prila-
godijo zasnovi objekta, pri čemer mora biti zagotovljeno 
minimalno število parkirnih mest – 2 PM za enostano-
vanjsko hišo.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Strokovne rešitve za izvedbo SD OPPN bodo temeljile na usmeri-
tvah iz OPN. 

2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne pod-
lage zagotovi pobudnik oz. investitor. V postopku priprave SD 
OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podla-
ge glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

3) Kot spremljajoče gradivo SD OPPN se na podlagi  55. člena ZU-
reP-3 izdela elaborat ekonomike.

5. člen
(vrsta postopka)

Za postopek priprave in sprejetja SD OPPN se na podlagi 129. čle-
na ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejema OPN (od 119. do 124. člena). Na podlagi 5. 
odstavka 124. člena ZUreP-3 se pripravi čistopis tekstualnega dela in 
čistopis grafičnega dela SD OPPN.
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6. člen
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)

1)   Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so nasle-
dnji:

Faze 
postopka:

Roki:

(1) Priprava izhodišč za pripravo sklepa o 
začetku postopka SD OPPN in objava 
na spletni strani občine

september 
2022

(2) Pridobivanje mnenja ZRSVN 
o potrebnosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti SD OPPN na varovana 
območja

pridobljeno: 
št.:3563-
0085/2022-
2 datum: 
10.8.2022

(3) Župan sprejme sklep o začetku 
priprave SD OPPN, objava sklepa in 
mnenja ZRSVN na spletnih straneh 
občine in v Uradnih objavah Občine 
Braslovče, sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih med 
občino in investitorjem, dodelitev 
identifikacijske številke prostorskega 
akta

oktober 2022

(4) Izdelava osnutka SD OPPN izbrani 
izdelovalec

(5) V pripravo OPPN se lahko vključi NUP 
tako, da se zaprosi za podrobnejše 
usmeritve ter podatke in strokovne 
podlage, če je to potrebno

30 dni

(6) Občina vključi javnost v pripravo 
osnutka SD OPPN z objavo 
relevantnih gradiv na spletnih 
straneh občine in različnimi pozivi k 
sodelovanju

tekom faz od 
(2) do (6)

(7) Objava osnutka SD OPPN na spletni 
strani občine in pridobivanje mnenj 
NUP na osnutek SD OPPN

30 dni 

(8)  Dopolnitev osnutka SD OPPN na 
podlagi mnenj iz faze (7)

izbrani 
izdelovalec

(9) Objava dopolnjenega osnutka SD 
OPPN na spletni strani občine in 
javna razgrnitev ter javna obravnava 
(v tej fazi se javnost seznani tudi z 
morebitnim nasprotjem interesov - 
115. člen ZUreP-3)

vsaj 30 dni

(10) Izbrani izdelovalec pripravi predlog 
stališč do pripomb in predlogov 
javnosti, morebitno pozivanje NUP 
glede stališč (če se pripomba javnosti 
nanaša na področje NUP), po potrebi 
se izvede usklajevanje interesov, 
občina s sklepom potrdi stališča, 
objava stališč na spletni strani občine

izbrani 
izdelovalec, 
NUP 15 dni, 
občina 15 dni 

(11) Izdelava predloga SD OPPN na 
podlagi stališč iz faze (10)

izbrani 
izdelovalec

(12) Objava predloga SD OPPN na 
spletni strani občine in morebitno 
pridobivanje mnenj NUP na predlog 
OPPN (če je predlog glede na osnutek 
tako spremenjen, da vpliva na 
področje katerega od NUP) 

30 dni

(13) Morebitna izpeljava postopka 
odločanja o razrešitvi nasprotja javnih 
interesov (samo v primeru negativnih 
mnenj NUP iz faze (11)) na pobudo 
občinskega sveta

Vlada RS

(14) Sprejem SD OPPN z odlokom (po 
pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze 
(12) oz. predhodno iz faze (7)), objava 
odloka v Uradnih objavah Občine 
Braslovče in na spletni strani občine

Občina

(15) Posredovanje odloka o SD OPPN na 
MOP, javna objava na spletni strani 
MOP

15 dni

2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev 
v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina 
Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva. 

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora (NUP), ki bodo pozvani 
za podajo mnenj in morebitnih podrobnejših usmeritev ter podat-
kov in strokovnih podlag, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev 

in stanovanja 
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – ob-

močna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Ljubljana
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne 

energije
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje 
6. Telemach d.d. Ljubljana
7. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 
8. Simbio d.o.o. 
9. Občina Braslovče.

2) Zavod RS za varstvo narave se kot NUP v postopek SD OPPN 
vključi v primeru, da ni mogoče zagotoviti skladnosti z usmeritva-
mi iz zadnjega odstavka 2. člena tega sklepa. 

3) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vklju-
čiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem 
odstavku tega člena, se njihove usmeritve in mnenja pridobijo v 
postopku.
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8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi SD OPPN z objavo na 
svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: https://
www.braslovce.si/.

2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in obmo-
čjem SD OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno 
v 6. členu, faza (6); in sicer z javno objavo relevantnih gradiv na 
spletnih straneh občine ter javnimi pozivi k sodelovanju.

3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in 
območjem SD OPPN z objavo dopolnjenega osnutka SD OPPN 
na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo 
kot je predvideno v 6. členu, faza (9).

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev 

glede njihovega zagotavljanja)

1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave SD OPPN, izdelava ge-
odetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokov-
nih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oz. investitor SD OPPN.

2) Sredstva za vodenje postopka SD OPPN in uradne objave (v 
uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.

10. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje oz. presoja 

sprejemljivosti na varovana območja)

1) Za SD OPPN izvedba celovite presoje vplivov na okolje skladno 
z 128. členom ZUreP-3 ni potrebna, kar se izkazuje na naslednji 
način:
-  pridobljeno je mnenje pristojnega Zavoda RS za varstvo na-

rave, št. 3563-0085/2022-2 z dne 10.8.2022, da SD OPPN 
verjetno ne bo pomembno vplival na varovana območja, 
zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo 
na varovana območja ni potrebno izvesti.  

2) Občina ocenjuje, da se s SD OPPN ne načrtujejo ureditve, ki 
bi bile poseg v okolje, za katerega je potrebno izvesti presojo 
vplivov na okolje, ali poseg, za katerega je zahtevana presoja 
sprejemljivosti na varovana območja ali poseg, ki bi lahko po-
membneje vplival na okolje.

11. člen
(določitev objave)

1)   Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

2)   Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: https://
www.braslovce.si/ in pošlje

      Ministrstvu za okolje in prostor.

Številka: 3503-3/2022-7 
Braslovče, dne 11. oktobra 2022

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
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1. KONCEDENT

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljnjem bese-
dilu: Občina Braslovče ali koncedent).

2. PREDMET KONCESIJE

Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšol-
ske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce, v 
občini Braslovče v obsegu 1 (en) oddelek predšolskih otrok.

3. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

Koncesija, ki je predmet tega razpisa, se podeljuje za območje občine 
Braslovče.

4. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Javno službo na področju programa predšolske vzgoje in varstva lah-
ko izvaja le ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ponudnik mora biti registriran za opravljanje predšolske vzgoje in 
varstva;

- ponudnik ima z vpisom v razvid dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti;

- ponudnik ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje o ustreznosti programa;

- ponudnik ima na območju občine Braslovče zagotovljene prosto-
re in opremo v skladu s predpisi;

- ponudnik ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v 
skladu s predpisi;

- ponudnik omogoča vključitev v program predšolske vzgoje in var-
stva tudi otroke s posebnimi potrebami;

- ponudnik bo izvajal dnevni program;
- ponudnik bo dejavnost izvajal po ceni, ki je določena s sklepom o 

cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec 
Braslovče, ki jih potrjuje Občinski svet Občine Braslovče in

- ponudnik izpolnjuje ostale pogoje, določene v zakonu, ki ureja 
vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje 
iz razpisne dokumentacije. 

5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje 5 
(petih) let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesije, z možnostjo 
podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.

6. NASLOV, ROK, NAČIN PREDLOŽITVE 
PONUDBE IN ODPIRANJE PONUDB

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 
3314 Braslovče, najkasneje do 24.10.2022 do 10.00 ure.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki prispe po pošti 
na naslov koncedenta ali je oddana osebno v sprejemni pisarni Občine 
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do 24.10.2022 do 
10.00 ure. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora 
prav tako prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 24.10.2022 do 
10.00 ure.

Odpiranje in pregled prispelih ponudb bo dne 24.10.2022 ob 12.00 uri 
opravila strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Bra-
slovče (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

7. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval naslednja merila:

1. Merilo – lokacija vrtca:  

Lokacija vrtca: Točke:

vrtec v največjem šolskem okolišu 20 točk

vrtec zunaj največjega šolskega okoliša 10 točk

2. Merilo – zagotovljeni prostorski pogoji:

Zagotovljeni prostorski pogoji: Točke:

DA 20 točk

NE 0 točk

1515

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva 
v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 60/16 in 55/19; v nadaljnjem besedilu: Odlok) objavlja Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, 
naslednji

JAVNI RAZPIS 
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva v občini Braslovče
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3. Merilo – rok pričetka izvajanja javne službe:

Rok pričetka izvajanja javne službe: Točke:

takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe 15 točk

en mesec po sklenitvi koncesijske pogodbe 10 točk

dva meseca po sklenitvi koncesijske pogodbe 5 točk

4. Merilo – koncesionar že opravlja dejavnost predšolske vzgoje na 
območju druge občine:

Koncesionar že opravlja dejavnost predšolske 
vzgoje na območju druge občine:

Točke:

DA 10 točk

NE 0 točk

5. Merilo – nadstandardni program:

Nadstandardni program: Točke:

DA 20 točk

NE 0 točk

Izbere se ponudnik, ki na podlagi navedenih meril doseže največje sku-
pno število točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežeta enako 
največje število točk, ima prednost pri izboru tisti ponudnik, ki je do-
segel večje število točk pri 1. merilu – lokacija vrtca.

8. POSTOPEK OBRAVNAVE PONUDB 
IN ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI 
OBVEŠČENI O IZIDU RAZPISA 

Strokovna komisija bo po izteku roka za oddajo ponudb opravila od-
piranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovila izpolnjevanje razpisnih 
pogojev. Strokovna komisija bo med ponudniki, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje, izbrala tistega, ki se bo na osnovi meril izkazal kot najpri-
mernejši. V roku 30 (trideset) dni po odpiranju ponudb bo strokovna 
komisija pripravila poročilo in ga bo predložila občinski upravi Občine 
Braslovče.

Odločbo o izboru koncesionarja za izvajanje programa predšolske 
vzgoje in varstva izda občinska uprava Občine Braslovče. Zoper od-
ločbo je dovoljena pritožba v roku 15 (petnajst) dni od datuma prejema. 
O pritožbi odloča župan Občine Braslovče.

Najkasneje v roku 30 (trideset) dni od dokončnosti odločbe koncedent 
in izbrani koncesionar skleneta pogodbo o koncesiji.

9. NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE
V skladu z določili Odloka se razpis objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.si). 
Razpisna dokumentacija, ki je priloga tega razpisa, je v elektronski 
obliki dostopna na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.
si), v fizični obliki pa v sprejemni pisarni Občine Braslovče.

Datum: 10. 10. 2022 

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
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