
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl. Statuta 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) je Občinski svet občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah, na svoji 11. redni seji, dne 19.03.2008 sprejel 
 
 

SKLEP 
O VRAČANJU VLAGANJ  

V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

I. 
Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slov. goricah nadaljuje postopek vračanja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje fizičnim in pravnim osebam na podlagi Sporazuma o ureditvi 
premoženjskih razmerij med občinami Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. 
goricah (MUV, 18/2007), kot pravna naslednica Krajevne skupnosti Jurovski Dol. 

 
II. 

Potrdi se seznam končnih upravičencev, kot ga je v skladu z Odlokom o načinu sestave 
seznama upravičencev za vračila in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in 
rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine 
Lenart (Ur.l. RS, št. 91/2002, 45/2004), določila in javno objavila za to imenovana posebna 
komisija.  
 
Seznam se lahko dopolni z vlagatelji, ki najkasneje do 25. 12. 2008  prijavijo pri zavezancu, 
ker zaradi objektivnih razlogov niso mogli pravočasno vložiti zahtevka za vračilo vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje in posledično niso na seznamu končnih upravičencev za 
vračilo, na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 
 

III. 
Osnova za vračilo vlaganj je Poravnava o vračilu vlaganja v javno telekomunikacijsko 
omrežje štev.: NT.Lj-A02-1067/2007-7 in  
 
a) Primer povprečnega izračuna za vlagatelja, ki je osnovno pogodbo poravnal v   
    enkratnem znesku: 

- Pogodba, sklenjena s Krajevno skupnostjo Jurovski Dol, iz katere je razvidno, da je   
      upravičenec vložil do 1.08.1987:      1.000.000,00 DIN ali 2.514,00 DEM    1.283,00 € 
- Aneks št. 2 do 22.04.1989:               1.200.000,00 DIN ali    228,68  DEM       116,00 € 
- 20 ur dela v vrednosti                       3,0 €/h   =                                                    60,00 € 
- Dva kostanjeva drogova – ocenjena vrednost za enega 25 €                                50,00 € 
 

SKUPAJ                                                                                                                       1.509,00 € 
 
 
 
 
 
 



b) Primer povprečnega izračuna za vlagatelja, ki je osnovno pogodbo poravnal v  
     obrokih: 

- Plačilo skupaj do 01.08.1987 :           1.000.000,00 DIN ali 1.957,00 DEM      998,00 € 
- Aneks št. 1 do 01.09.1988:                    700.000,00 DIN ali    270,72 DEM      221,00 € 
- Aneks št. 2 do 22.04.1989:                 1.200.000,00 DIN ali   228,68  DEM      116,00 € 
- 20 ur dela v vrednosti                         3  €/h   =                                                    60,00 €  
- Dva kostanjeva drogova – ocenjena vrednost za enega  25 €                               50,00 € 
 

SKUPAJ                                                                                                                       1.445,00 € 
 
 
Od skupne vrednosti se odšteje povprečna vrednost priključnine in prispevka SIS-u na podlagi 
5. člena ZVVJTO (Ur. l. RS, št.54/2007 – UPB4).  

 
Občinski svet določa, da se ne glede na način odplačevanja, vsem končnim upravičencem 
izplača enak znesek v višini 1.045,00 €.  
 
 

IV. 
Občina in končni upravičenec skleneta glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje poravnavo, ki je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
 

V. 
Sorazmerni del plačil, ki pripadajo lokalni skupnosti, mora lokalna skupnost nameniti 
izključno za investicije v infrastrukturo na območju občine. 
 
 

VI. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Jurovski Dol, 19.03.2008 
Zadeva: 492-1/2007 
 
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                        Župan 
 
 


