
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/2007, 33/2007), 5. 
čl. Statutarnega sklepa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 30/2006) in 5. člena 
Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča 
na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) bo Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  na 10. redni seji, dne 20.12.2007 sprejel 
 
 

SKLEP  
O DOLOČITVI IZHODIŠČNE CENE ZA IZRAČUN SORAZMERNEGA DELA 
STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S POSAMEZNIMI 
VRSTAMI KOMUNALNIH TER DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV IZVEN 

OBMOČJA KOMPLEKSNEGA UREJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
 
 

1. 
 

Na osnovi ugotovljenih poprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se za 
posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven 
območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2008 določijo naslednja izhodišča cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav, in sicer: 
 
 

Opis opremljenosti Izhodiščna cena za 
posamezne objekte po 

normativih v 2. odstavku 5. 
člena Odloka (na dan 

31.12.2006) 

Izhodiščna cena v  € za 
posamezne objekte po 

normativih v 2. odstavku 5. 
člena Odloka (na dan 

31.12.2007) 
1. Objekti in naprave individualne 

komunalne rabe 
 

  

a) vodovodno omrežje 986,78 1.041,25 
b) fekalna kanalizacija 1.585,18 1.672,68 
c) električno omrežje:     

• v kabelski izvedbi 1.156,52 1.220,36 
• v izvedbi z zračnimi vodi 720,38 760,14 

2. Objekti in naprave kolektivne 
komunalne rabe 

    

a) cesta:     
• v asfaltni izvedbi s pločniki 3.394,75 3.582,14 
• v asfaltni izvedbi brez pločnikov 1.919,47 2.025,42 
• v makadamski izvedbi 959,73 1.012,71 
b) javna parkirišča v sklopu ceste 873,43 921,64 
c) javna razsvetljava:     
• v kabelski izvedbi s kandelabri 360,76 380,67 
• v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih 180,67 190,64 
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin   
     v urejeno kanalizacijo (meteorna  
     kanalizacija) 

514,97 543,40 



 
2. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami 
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega 
zemljišča  v Občini Lenart (MUV, št. 2/2007). 
 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
 
Jurovski Dol, 20.12.2007 
Zadeva: 354-65/2007 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah   
                           Župan 
                                                                                                    Peter Škrlec 
 
 

 
 
 
 

 


