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ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

povprečnih stroškov komunalne opreme in določitvi višine 

komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v 

Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/09) 

 
  PRAVNA PODLAGA: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14, 
14/15), 
 
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na 
osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
95/07 ) 
 
Odlok o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 5/00 in 116/00) 
 
Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – 
uradno prečiščeno besedilo UPB-2), 
 
 

PREDLAGATELJ: Urad za proračun, pravne, upravne in operativne zadeve 
 

 

POROČEVALEC: Sašo Blatešič, univ. dipl. prav. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o 

spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi povprečnih 

stroškov komunalne opreme in določitvi višine komunalnega 

prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini 

Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/09). 

 

 

 



 

 

 

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 

108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14, 14/15), Pravilnika o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 

posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07 ), Odloka o stavbnih zemljiščih v 

Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00 in 116/00) in 16. člena Statuta Mestne občine 

Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) je Občinski svet Mestne 

občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 16.12.2015 sprejel  

 

 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme 

in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni 

občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/09) (št. ______)  

 

I. 

 

(1) Doda se novi III. odstavek k Sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in 

določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj 

Gradec (Uradni list RS, št. 110/09), ki se glasi: 

»Lastniki obstoječih objektov, ki se prvič oziroma na novo priključujejo na javno kanalizacijsko 

omrežje, so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka samo za priključitev na čistilno napravo.« 

 

(2) Dosedanji III. Odstavek postane novi IV. odstavek. 

 

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Št. 007-0022/2015 

 

V Slovenj Gradcu, dne 01.12.2015 

Župan  

Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas 

l.r. 

 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV: 

Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in določitvi 
višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 110/09), so potrebne zaradi dejstva, da je bilo v mesecu oktobru/2015, 
lastnikom obstoječih objektov na Ozarah, s strani Komunalnega podjetja Slovenj Gradec in 
MOSG, predstavljeno da bodo pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje, plačali zgolj 
komunalni prispevek za priključitev na čistilno napravo. Ker je izvedba kanalizacijskega omrežja v 
zaključni fazi, predlagamo občinskemu svetu sprejem predmetnega sklepa. 

 

Pripravil: Sašo Blatešič, univ.dipl.prav. 

 

 

 

 


