
 

 
 

 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Odbor za prostor in gospodarstvo  
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka:  011-0018/2021 
Datum: 14. junij 2021 

 
OBČINSKEMU SVETU 

 
 
ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
Odbor za prostor in gospodarstvo je na svoji 15. redni seji dne 14. junija 2021 obravnaval 
 

- letna poročila: 
o Kariernega kotička Žalec za leto 2020,  
o Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020,  
o Razvojne agencije Savinja za leto 2020 

- Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, 
Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja 
Občine Prebold in Občine Žalec 

- Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga 
obravnava) 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega 
območja SIP Šempeter 

- Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje 
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in 

olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka 
- Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi 
 
 
Odbor predlaga občinskemu svetu: 
 

 se seznani z letnimi poročili 
o Kariernega kotička Žalec za leto 2020,  
o Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020,  
o Razvojne agencije Savinja za leto 2020 

 da obravnava in sprejme Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova 
vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter 
spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec v predloženem 
besedilu 

 da obravnava in sprejme Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske 
soseske Žalec zahod (druga obravnava) v predloženem besedilu 

 da obravnava in sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter 

 da obravnava in sprejme Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje v 
predloženem besedilu 

 da obravnava in sprejme Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka v predloženem besedilu 



 
 

 da obravnava in sprejme Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v predloženem besedilu 
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 naslovu 
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PREDSEDNIK ODBORA 
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