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Stališča

s 13. seje odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve,
ki je bila v torek, 19. junija 2012, ob 13. uri v sejni sobi Občine Žalec
Odbor je obravnaval naslednje točke, ki so uvrščene na 15. redno sejo občinskega sveta, ki
bo v četrtek, 21. junija 2012, ob 13. uri v sejni sobi občine Žalec, in sprejel naslednje sklepe:
K 2. točki (OS 6. točka dnevnega reda)
Odbor je obravnaval predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini
Žalec (druga obravnava). Z glasovanjem 6 ZA in 1 VZDRŽAN je bil sprejet
Sklep: Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Žalec,da se seznani z gradivom predloga
odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (2. obravnava) in ga
sprejme v predlaganem besedilu.
K 3. točki (OS 5. točka dnevnega reda)
Odbor je obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah (združena obravnava. Soglasno je bil sprejet naslednji
Sklep: Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve predlaga Občinskemu svetu občine
Žalec, da obravnava in sprejme predlog odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v predlaganem besedilu.
K 4. točki (OS 7. točka dnevnega reda)
Odbor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del
območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
(druga obravnava). V 11. členu je bila opažena tipkarska napaka v tabeli št. 2, ki določa
vrednosti koeficientov cti in sicer je bila napačno navedena neto tlorisna površina, ki pripada
javnim površinam. Pravilna površina je 177.350,81 m2 in ne 159.963,30 m2, kot je bilo
navedeno v gradivu. Popravek
se upošteva. Glede na besedilo odloka, ki je bilo
obravnavano na 1. obravnavi sta bili v besedilu predlaganega odloka dodani še dve
dopolnitvi in sicer izločitev ene od parcel iz obračunskega območja za priključitev na javno
fekalno in meteorno kanalizacijo zaradi ugotovitve obstoja že obstoječih priključkov na tej
parceli in upoštevanje stroškov pridobivanja zemljišč potrebnih za izgradnjo cestnega
omrežja, ki še niso v lasti Občine Žalec.
Sklep: Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Žalec, da obravnava predlog Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del
območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
(druga obravnava) ter ga sprejme.
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