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OBČINSKEMU SVETU 

 
 
ZADEVA: STALIŠČE ODBORA ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
Odbor za prostor in gospodarstvo je na svoji 22. redni seji dne 20. 6. 2022 obravnaval 
 

 Letno poročilo Razvojne agencije Savinja za leto 2021 
 

 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja 

prostora ZA-3/2 (obravnava in sprejem) 

 

 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta Arnovski gozd (obravnava in sprejem) 

 

 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 
OLN Vrbje ob Strugi (obravnava in sprejem) 

 

 Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu (obravnava in sprejem) 

 

 Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del za del enote urejanja 

prostora DR-1/3 (obravnava in sprejem) 

 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski 

gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (druga obravnava) 

 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka  za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (obravnava in 

sprejem) 

 

 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče vzhod 

(obravnava in sprejem)  

 
 
 
Odbor predlaga občinskemu svetu: 
 

 da se seznani z Letnim poročilom Razvojne agencije Savinja za leto 2021 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (obravnava in 

sprejem) 



 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Arnovski gozd (obravnava in sprejem) 

 da obravnava in sprejeme v predloženem besedilu Predlog Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi 
(obravnava in sprejem) 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu (obravnava in sprejem) 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del za del enote urejanja prostora DR-1/3 

(obravnava in sprejem) 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu  Predlog Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« in del območja 

OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (druga obravnava) 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka  za 

območje stanovanjske soseske Liboje-sever (obravnava in sprejem) 

 da obravnava in sprejme v predloženem besedilu Predlog Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče vzhod (obravnava in sprejem)  

 
 

 
 
 
Posredovano: 

 naslovu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
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