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Datum: 21. december 2020 

 
OBČINSKEMU SVETU 

 
ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
Odbor za prostor in gospodarstvo je na svoji 11. redni seji dne 21. decembra 2020 obravnaval 
 

- Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše (prva obravnava) 

- Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd 
III (druga obravnava) 

- Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga 
obravnava) 

- Trajnostno poročilo za leto 2019/2020 (Zelena shema slovenskega turizma) 
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
 
 
Odbor predlaga občinskemu svetu: 
 

 da obravnava in posreduje v 15-dnevno javno obravnavo Predlog Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR-
4 Hramše (prva obravnava) 

 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Odloka o Programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na 
območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (druga obravnava) 

 

 da se s predlaganim besedilom Predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Žalec (druga obravnava) ne strinja 

 

 da se seznani s Trajnostnim poročilom za leto 2019/2020 (Zelena shema slovenskega 
turizma) 

 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020  

 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu  Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  

 
 
 

 
 
Posredovano: 

 naslovu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 

PREDSEDNIK ODBORA 
Karel Borovnik l. r. 


