
 
 

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 63 20, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka: 011-0029/2021 
Datum: 8. 12. 2021 

 
V A B I L O 

 
 

SKLICUJEM 17. REDNO SEJO ODBORA PROSTOR IN GOSPODARSTVO, KI BO V 
PONEDELJEK, 13. 12. 2021, OB 10. URI V SEJNI SOBI OBČINE ŽALEC  

 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  
 
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Odbora prostor in gospodarstvo 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (obravnava in sprejem) 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta Levec (obravnava in sprejem) 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5 (obravnava in 
sprejem) 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše (obravnava in sprejem) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod 
(obravnava in sprejem) 

7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota 
A1 – 1. faza) (prva obravnava) 

8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za Šempeter ob strugi (prva obravnava) 

9. Razno 
 

Prilagamo zapisnik pretekle seje odbora. Gradivo od 2. do 8. točke predloga dnevnega reda 
je objavljeno na spletni strani Občine Žalec www.zalec.si in ga ne prilagamo. 
 
 

 
 
 
Vabljeni člani odbora za prostor in gospodarstvo: 
 - po e pošti 
 
Vabljeni: 
-  Zavita d. o. o., Klemen Strmšnik (k 2. do 8. točki dnevnega reda) 
 
Vabljeni tudi: 
- Janko Kos, župan Občine Žalec; 
- Matjaž Krk, podžupan Občine Žalec; 
- Roman Virant, podžupan Občine Žalec; 
- Marjan Vodeb, podžupan Občine Žalec;  
- dr. Darja Majkovič, direktorica občinske uprave 
  Občine Žalec  

 

PREDSEDNIK ODBORA 
 

Karel Borovnik, l. r.  

http://www.zalec.si/

