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IN  PROGRAM VARSTVA OKOLJA – LOKALNA AGENDA 21 ZA OBČINO 
 ŽALEC 

 
TD ZAKLJUČNO POROČILO 

 
IJ SL 

JI sl.  
 

AI Program varstva okolja smo v občini Žalec pripravili v skladu z usmeritvami 
Lokalne agende 21 in Nacionalnega programa varstva okolja. V prvi fazi smo 

pripravili poročilo o stanju okolja ter člane občinskega sveta in javnost seznanili s 
smernicami in izhodišči priprave programa varstva okolja. Drugo fazo smo 

zastavili širše. Na delavnicah smo obravnavali vse tri stebre trajnostnega razvoja: 
gospodarstvo, socialo in okolje. V tretji fazi smo soočili rezultate poročila o stanju 

okolja, delavnic in intervjujev v podjetjih ter na občini in izdelali program, ki je 
zapisan v tem poročilu. V njem obravnavamo problematiko varstva okolja, sociala 

in gospodarstvo pa sta ostala za kasneje, saj sta predmet celovite lokalne agende 
oziroma trajnostnega razvoja. 
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1. Uvod 
 
 

V letu 1988 je nekdanja občina Žalec sprejela Program aktivnosti za varstvo okolja 
(Domitrovič Uranjek), ki je vseboval pregled in oceno stanja ter opredelil aktivnosti za 

izboljšanje kakovosti okolja na področju zraka, površinskih vod, pitne vode, odpadkov, 
hrupa in posledic prekomernega onesnaževanja okolja (poškodovanost gozdov, posledice 

onesnaževanja okolja v kmetijstvu, zdravstvene posledice). Aktivnosti so bile opredeljene 
kot kratkoročni ukrepi (saniranje največjih virov onesnaževanja), kot dodatne raziskave in 

naloge, ki so vezane na pridobivanje podatkov o imisijah in emisijah ter kot ukrepi 
dolgoročnega značaja. Občina Žalec je te ukrepe vključila v občinske planske dokumente 

in jih tudi postopoma izvajala. 
 

Veliko predvidenih ukrepov so na območju občine po sprejetju programa uspešno 
opravili. Med najpomembnejšimi so: leta 1991 sprejet Sanacijski program za varstvo 

zraka, leta 1993 pričeta plinifikacija, različni odloki o zavarovanju vodnih virov, 
strokovne osnove za sanacijski program za površinske vode, napredno gospodarjenje z 

odpadki … 
 

Po reorganizaciji občin v letu 1998 se je območje žalske občine zmanjšalo za polovico. 
Zaradi novega območja delovanja ter drugačne organiziranosti lokalne oblasti so se na 

občini odločili, da bodo ugotovili stanje na področju varstva okolja in zastavili oziroma 
prilagodili cilje ter naloge za področje varstva okolja. Z Nacionalnim programom varstva 

okolja in z Agendo 21 so postavljeni sodobnejši pogledi na varstvo okolja, predvsem pa je 
kot cilj opredeljen trajnostni razvoj. Žalska občina se je torej odločila, da bo zgradila svoj 

program varstva okolja po temeljnih principih, ki veljajo za lokalno agendo 21 in so v 
skladu z evropskimi in s svetovnimi trendi.  

 
Poročilo o stanju okolja je pokazalo, da so dosežki na področju varstva okolja dokaj 

dobri, vendar je veliko podatkov zastarelih in bi jih bilo potrebno obnoviti. Okoljski 
problemi se pojavljajo v vseh elementih pokrajine, za nekatere je mogoče določiti rešitve 

takoj, za druge je potrebna dodatna analiza. Poročilo o stanju okolja ni obravnavalo 
gospodarstva in sociale, saj so se svetniki in občinsko vodstvo odločili, da bo poudarek 

predvsem na okoljski problematiki. 
 

Drugo fazo smo razdelili na tri dele. V prvem smo na delavnicah določili in ovrednotili 
poglavitne probleme, ki se v občini pojavljajo na okoljsko-prostorskem, socialnem in 

gospodarskem področju, saj so v trajnostnem razvoju zastopane vse tri komponente. 
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Izkazalo se je, da so okolje, sociala in gospodarstvo prepleteni in soodvisni, zato velja 
obravnavati vse tri vidike. V nadaljevanju smo iskali strategije za čim bolj usklajen 

okoljski, gospodarski in socialni razvoj ter anketirali vodstva podjetij o njihovih razvojnih 
ciljih, predvsem tistih, ki so povezani z varstvom okolja. V naslednjem koraku smo 

soočili poročilo o stanju okolja z rezultati delavnic ter z usmeritvami občine in podjetij. 
Rezultat je Program varstva okolja občine Žalec. Le-ta ni popolna Lokalna agenda 21, saj 

je poudarek predvsem na okoljevarstveni problematiki. Je pa izdelan po načelih lokalne 
agende, tako da ga je mogoče hitro nadgraditi. Za takšen projekt pa bi k sodelovanju 

morali pritegniti še druge oddelke v občini, dopolniti poročilo o stanju okolja in razširiti 
program ukrepov.  

 
Program smo izdelali po posameznih okoljskih tematikah: zrak, voda, tla, hrup, odpadki, 

naravna in kulturna dediščina. Med njegovo izdelavo smo ugotovili, da bi veljalo posebej 
obravnavati tudi oskrbo z energijo. Mnoga podjetja zmanjšujejo njeno porabo, pa tudi pri 

gradnji individualnih hiš posvečajo ustrezni izolaciji objektov ustrezni izolaciji objektov 
vedno večjo skrb. 
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2. Priprava programa varstva okolja 
 
Avgusta 2000 je bila podpisana pogodba za izdelavo programa varstva okolja. Tematiko 

smo najprej predstavili Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, kasneje pa še 
Svetu občine Žalec. Septembra 2000 smo Program varstva okolja LA 21 občine Žalec 

predstavili na delavnici v Pekrah, ki je obravnavala uresničevanje agende 21 v Sloveniji.  
Decembra 2000 je bilo izdelano Poročilo o stanju okolja, ki smo ga potem uskladili s 

predstavniki občine (ERICo DP 226/2000). Maja 2001 smo poročilo javno predstavili. 
Konec junija 2001 je bila podpisana pogodba za drugo fazo. Delavnice za določitev 

okoljskih, socialnih in gospodarskih problemov smo organizirali in izvedli oktobra ter 
novembra 2001. Rezultati so bili objavljeni v delnem poročilu 2. faze (ERICO DP 

11/04/01). Januarja 2002 smo pripravili javno delavnico, na kateri smo predstavili 
rezultate našega dotedanjega dela. Spomladi, marca 2002, smo organizirali delavnice za 

določitev ciljev in strategij na področju varstva okolja, gospodarstva in sociale, ki so 
izhajali iz problemov, določenih v prvem krogu delavnic. Junija in julija smo izvajalci in 

predstavniki občine obiskali večino najpomembnejših podjetij v žalski občini in program 
varstva okolja dopolnili z njihovimi cilji in usmeritvami. Julija in avgusta 2002 smo 

sintetizirali vse rezultate in izdelali program varstva okolja, ki je pripravljen za obravnavo 
na Svetu občine Žalec. 

 
Pri pripravi programa so poleg raziskovalcev ERICa Velenje sodelovali predstavniki 

občine Žalec (Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve /Aleksander Žolnir, 
Simona Bolarič, Marjana Kopitar in Zvonka Zupančič/) ter celotna zainteresirana skupina 

lokalne agende. 
 

Seznam članov zainteresirane skupine 
 

ZŠ  PRIIMEK IME Institucija, skupnost, društvo, podjetje 
1. Andoljšek Vinko Ribiško društvo Celje 
2.  Basle Danilo ZZS Žalec 
3. Beloševič Milan Občina Žalec 
4. Bolarič Simona Občina Žalec 
5. Bukovec Primož IHP Žalec 
6. Cokan Vladimir Savinjsko ekološko gibanje 
7. Danol Jože KS Šempeter 
8. Drago Tomažič KS Griže 
9. Drama Viktor KS Levec 
10. Gajšek Franci KZ Petrovče 
11. Golc Metka Tiskarna Golc 
12. Gominšek Peter MS Žalec 
13. Haler Ferdinand Občina Žalec 
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ZŠ  PRIIMEK IME Institucija, skupnost, društvo, podjetje 
14. Irman Olga Dom Nine Pokorn - Grmovje 
15. Kajiš Čedo INGRAD  GRAMAT d.d. 
16. Kalinič Jelena Mlekarna CELEIA 
17. Kitek Klavdija RA Savinja 
18. Knapič Matej IHP Žalec 
19. Kopitar Marjana Občina Žalec 
20. Koželj Bojan Ribiška družina Celje 
21. Krajnc Henrik TD Gotovlje 
22. Krivec Ivan KZ Šempeter z.o.o. 
23. Kvartič Marjan CMC d.d. 
24. Majer Vlado KS Galicija 
25. Mastnak Ignac KS Griže 
26. Orožim Miran ZGS OE Celje 
27. Pavlovič Lidija Lekarna Žalec 
28. Perin Verner SIP Šempeter 
29. Pleterski Viljem Surovina Žalec 
30. Podmiljšak  Jože RSL d.o.o. Levec 
31. Pungartnik Dušan KS Vrbje 
32. Rojc Stane MS Žalec 
33. Salesin Vera Juteks d.d. 
34. Selišnik Milka KS Vrbje 
35. Sodja Izidor KS Petrovče 
36. Srebočan Alen Občina Žalec 
37. Urankar Alojz KS Šempeter 
38. Vasle Jure KZ Gotovlje 
39. Vočko Egon Zavod za gozdove 
40. Vošnjak Martin RD Šempeter 
41. Žgank – Neža Tatjana OŠ Žalec 
42. Žuzej Franc Montana 
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3. Stanje okolja po posameznih elementih 
 

Kakovost okolja v žalski občini je opredeljena na podlagi obstoječih virov, terenskih 
ogledov, delavnic z zainteresirano skupino in intervjujev z odgovornimi na občini ter v 

podjetjih. Na splošno lahko ugotovimo, da je spremljanje kakovosti okolja neredno in 
necelovito, v glavnem je podatke možno pridobiti iz enkratnih analiz, ni pa rednih in 

utečenih monitoringov. Dejstvo je, da okolje glede na meritve in opazovanja v večini 
primerov ni kritično onesnaženo, in da se stanje po posameznih okoljskih elementih 

počasi izboljšuje.  
 
3.1. Zrak 
 
Občina Žalec leži med tremi večjimi viri onesnaževanja zraka (termoelektrarni Trbovlje 
in Šoštanj ter mesto Celje). Vsi trije viri so od Žalca oddaljeni manj kot 20 km. Ker je 

pokrajina odprta, je njihov vpliv na Žalec zelo velik. Razen daljinskega onesnaževanja 
zraka so pomembni in moteči tudi lokalni viri emisij iz industrije, kotlovnic, prometa in iz 

gospodinjstev. Leta 1996 je bil zaradi tega Žalec izmed 41 krajev, kjer opravljajo meritve 
onesnaženosti zraka s kislimi plini, na 9. mestu. Pri razvrstitvi krajev po povprečnih 

koncentracijah dima je bil leta 1996 Žalec izmed 47 merilnih mest na 3. mestu (pred njim 
sto bile samo Ljubljana in Domžale), v letu 1995 pa  na 4. mestu.  

 
Onesnaževanje zraka v občini Žalec se v zadnjem času izboljšuje. Glavni razlogi za to so 

predvsem: 

• plinifikacija občine - na plinovodno omrežje je priključenih že preko 500 

gospodinjstev in preko 70 gospodarskih družb in obrtnikov; plin je začela uporabljati 
tudi mestna kotlovnica; 

• ekološka sanacija največjih onesnaževalcev zraka v občini (Feniks, Juteks); obe 
podjetji se zavedata njunega vpliva na okolje, zato vedno več denarja vlagata v 
sanacijo obstoječih razmer in doseganje okoljevarstvenih standardov; nekatere druge 

gospodarske družbe prav tako vlagajo v ekološke izboljšave;  

• z izgradnjo avtoceste Arja vas - Vransko se je glavnina tranzitnega prometa nekoliko 

odmaknila od najgosteje naseljenih delov občine (Šempeter, Žalec), zato je manj 
prebivalcev neposredno prizadetih zaradi emisij iz prometa. 

 
V bodoče bi bilo potrebno podrobneje ugotoviti, kakšne so skupne emisije iz porabe 

fosilnih goriv zaradi industrijske energetike in drobnih kurišč, ovrednotiti emisije v 
ozračje iz lokalnega in tranzitnega prometa ter predvsem na novo izmeriti vrsto in 

količino škodljivih emisij v zrak zaradi tehnoloških procesov. Končni rezultat zgoraj 
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navedenih raziskav bi bil nov kataster zraka, ki bi moral predlagati ukrepe, s katerimi bi 
se stanje dodatno izboljšalo. 

 

Po mnenju udeležencev delavnic so največji problemi  prašenje iz kamnolomov in asfaltne 

baze, onesnaževanje zraka iz  podjetij Juteks in Aero ter neustrezni posegi v prostor.  

 
Podjetja v žalski občini so v zadnjem obdobju veliko investirala v čiščenje dimnih in 
tehnoloških plinov, kar izboljšuje zrak na tem območju. Pline že sežigajo v Juteksu,    
Aeru … 
 
 
3.2. Vode 
 
Savinja je za slovenske razmere dokaj vodnat vodotok, ki je močno samočistilno 

sposoben in relativno malo onesnažen. Manj ugodni so njeni pritoki, ki so dosti krajši, z 
majhnimi porečji in nižjimi pretoki ter kljub velikemu padcu in dokaj dobri samočistilni 

sposobnosti zelo občutljivi za onesnaževanje, zlasti v obdobjih najnižjih pretokov. Zaradi 
velikih obremenitev, ki jih povzročajo v občini Žalec prebivalstvo, kmetijstvo, industrija, 

obrt in druge človekove dejavnosti, so precej onesnaženi. 
 
Stoječih voda v sedanji ozemeljsko manjši žalski občini skoraj ni. V Vrbju je večji ribnik, 

ki obsega 13,5 ha površine, mnogo manjši pa je bajer v Zgornji Ložnici, ki je nastal v 
opuščenem glinokopu. Nobeno od teh dveh vodnih teles ni zanimivo kot vodna rezerva, 

večji je njun prispevek k biološki pestrosti pokrajine. 
 

Na območju občine Žalec je obilje podzemnih voda. Ob Savinji in njenih pritokih je 
obširno območje podtalnice, kjer se voda zadržuje v medzrnskih vodonosnikih, na 

severnem in južnem obrobju pa se podzemna voda nahaja v kraških razpoklinskih 
vodonosnikih (v dolomitih oziroma apnencih). Vse oblike talne vode so za onesnaževanje 

močno občutljive, ker so zaščitene z relativno tankim preperelinskim pokrovom. V 
dolinskem dnu je podtalnica močneje obremenjena, zato se kot najboljši vodni vir 

izkažejo vode iz dolomitnih območij. Ker gre za robna območja občine, jih je tudi laže 
varovati kot močno naseljeno in gospodarsko intenzivno razvito dolinsko dno. Žalske 

vodovode napajajo z vodo iz obeh vodonosnikov. Prvotno je vodovodno omrežje 
sestavljalo šest ločenih sistemov, ki jih sedaj združujejo v enoten vodovod. V letu 2001 so 

delovali še trije sistemi. Največji del vode pridobijo iz izvirov na dolomitu, pomemben 
del vode črpajo iz podtalnice ob Savinji, vedno več vode pa pridobivajo iz vrtin v 

dolomitih.  Raziskave so potrdile, da je mogoče medzrnsko podtalnico v celoti 
nadomestiti z vodo iz kraških vodonosnikov. Večji problem kot ustrezna kakovost vode je 

njena količina, saj med sušnimi obdobji lahko pride do pomanjkanja vode. V letu 2000 so 
porabnikom prodali 1.850.000 m3 vode. 
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Porabljeno vodo delno zberejo v kanalizacijskem kolektorju in jo prečistijo na čistilni 
napravi v Kasazah. Naprava dosega dokaj dobro stopnjo čiščenja, največji problem pa 

predstavlja ravnanje z blatom, saj linije za njegovo stabilizacijo še niso zgradili. Od 
1.850.000 m3 prodane vode so je prečistili 880.000 m3, na čistilno napravo pa jo je 

priteklo 2,3 milijone m3. Tujih in meteornih voda je več kot 60%. Treba je izboljšati 
kanalizacijski sistem. Poleg tega je kanalizacijo potrebno tudi dograditi, s čimer se bodo 

izboljšali manjši vodotoki. Večje količine odpadne vode zahtevajo še dograditev čistilne 
naprave. Za naslednjo fazo čistilne naprave že pridobivajo lokacijsko in gradbeno 

dokumentacijo. 
 

Udeleženci delavnic so izpostavili probleme ogroženosti vodnih virov in vodotokov zaradi 

onesnaževanja, problematiko komunalnih odpadnih voda (nepopolna kanalizacija, 

premajhna in nedograjena čistilna naprava, individualno reševanje), poplave, znižanje 

podtalnice ter neustrezne posege v prostor (predvsem razpršena gradnja, ki draži gradnjo 

kanalizacijske in druge infrastrukture) in neustrezne posege v vodno okolje, ki 

zmanjšujejo ekološko pestrost. 

 
Premajhna kapaciteta čistilne naprave v Kasazah je problem tudi za večja podjetja, ki bi 

želela rešiti problematiko svojih (vsaj komunalnih) odpadnih voda. 

 

3.3. Tla 
 
Na območju Spodnje Savinjske doline se pojavljata in prepletata dve pedogeografski 

enoti: 

• prsti nižin, dolin, podolij in kotlin (aluvialne prsti; z izjemo ozkega pasu ob Savinji so 
prsti primerne za kmetijsko rabo), 

• prsti gričevij, hribovij in gorovij (gleji, psevdogleji; slaba vodna prepustnost; večja 
zakisanost in sorazmerno malo hranilnih snovi ovira gojenje kulturnih rastlin, zato so 

takšna tla porasla predvsem z gozdovi in travniki). 
 

Onesnaženih tal ljudje povečini ne zaznamo tako hitro kot onesnažen zrak ali vodo, 
vendar smo posledicam onesnaženih tal dolgoročno izpostavljeni (oporečnost kmetijskih 

pridelkov). Zato je ugotavljanje onesnaženosti tal in spremljanje sprememb prav tako 
pomembno kot skrb za čisto vodo in  čist zrak. Podatkov o onesnaženosti tal je v občini 

Žalec relativno malo, kljub velikemu pomenu kmetijstva v prihodku, predvsem pa 
pomembnemu deležu v rabi tal. 

 
Kmetijstvo, kateremu je namenjena približno polovica celotnega občinskega površja, 

tako neposredno kot posredno predstavlja najpomembnejši dejavnik obremenjevanja tal in 
sicer predvsem z vidika degradacije in onesnaževanja. 
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• Onesnaženost kmetijskih površin zaradi gnojenja in rabe pesticidov (gnoj, gnojevka, 
mineralna gnojila, herbicidi, zaščitna sredstva). 

• Snovi v vodi za namakanje (zasoljevanje, kemijsko, mikrobiološko onesnaževanje). 
 

S svojim hitrim razvojem predstavlja vse pomembnejši faktor obremenjevanja tal tudi 
promet (izgradnja avtocestnega odseka Arja vas – Vransko, veliko število tovornih vozil 

– pomemben cestno prometni koridor Z – V). V tem primeru govorimo o linijskem 
onesnaževanju, katerega tipičen primer je onesnaževanje tal vzdolž prometnic (cest in 

železnic). Izvor te vrste onesnaževanja so najrazličnejša vozila, intenziteta onesnaževanja 
pa je odvisna od vrste in gostote prometa ter od meteoroloških dejavnikov. Še poseben 

problem predstavlja prepletenost prometne infrastrukture s kmetijskimi površinami. 
 

Tudi industrija s celjskega območja je z emisijami in posledično imisijami vir 
obremenjevanja tal, prav tako pa na tla negativno vplivata termoelektrarni Šoštanj  in 

Trbovlje. Enako velja za urbanizacijo, ki krči kmetijska zemljišča in obenem onesnažuje. 
 

Po opravljenem pregledu so najvažnejši problemi povezani s tlemi: 

 

• celovito spremljanje onesnaženosti tal na območju občine Žalec še ni bilo 
vzpostavljeno, 

• obstajajo redke študije, ki se vsaj delno dotikajo problematike onesnaženosti 

tal, vendar v glavnem razpolagajo z zelo skopimi podatki, 

• prepletenost prometne infrastrukture in naselij s kmetijskimi površinami, 

• najpomembnejša dejavnika onesnaževanja tal sta kmetijstvo in promet, 

• zanemarjanje problematike onesnaževanja tal v primerjavi z onesnaževanjem 
zraka in voda. 

 

Po mnenju zainteresirane skupine so največji problem pri tleh neustrezni posegi v prostor 

(drobljenje parcel, neustrezne dejavnosti). Sledita preveč intenzivno kmetijstvo s preveč 

gnojenja in preveliko količino zaščitnih sredstev in razpršena gradnja. 

 
Z zmanjšanim onesnaževanjem zraka zaradi obratovanja podjetij se manjša tudi 

onesnaževanje tal. Kmetijstvo še naprej ostaja vir onesnaževanja tal, zmanjšuje se 

onesnaževanje v drevesnicah, saj prehajajo na manj strupena zaščitna sredstva 

(Mirosan). 
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3. 4. Hrup 
 
Pomembni in moteči so lokalni viri hrupa zaradi prometa, industrije in ostalih aktivnosti 
gospodarskih družb (kamnolomi). Sistematičnega spremljanja ogroženosti s hrupom v 

občini Žalec v preteklosti ni bilo. O hrupu v bivalnem in naravnem okolju obstajajo le 
delne občasne meritve (npr. ob novi avtocesti Arja vas - Vransko in v nekaterih 

gospodarskih družbah).  
 

Dosegljivi podatki gospodarskih družb kažejo, da le-te ne presegajo predpisanih mejnih 
vrednosti za hrup. Ta ocena pa je žal pomanjkljiva, ker ne poznamo meritev hrupa pri 

vseh družbah. Med njimi so namreč tudi take, ki upravljajo s kamnolomi v Veliki Pirešici, 
Libojah in Zaloški Gorici in vsaj občasno povzročajo kar veliko hrupa. 

 
Prevladujoč vir hrupa, ki se pojavlja v vseh večjih urbanih naseljih, je cestni promet. Z 

izgradnjo avtocestnega odseka Arja vas – Vransko so se močno poslabšale bivalne 
razmere ljudi, ki živijo ob tem odseku, izboljšale pa so se razmere v naseljih Šempeter in 

Žalec. Z meritvami je bilo ugotovljeno, da so ponekod presežene mejne ravni za hrup iz  
cestnega prometa (posamezni objekti v Dobrteši vasi, Ločici, Brodeh). Mejne ravni hrupa 

za III. območje so zaradi prometa po avtocesti presežene v posameznih delih naslednjih 
naselij: Arja vas, Gotovlje, Podlog, Dobrteša vas, Ločica, Orla vas, Trnava,  Brode. 

 
Za natančnejšo predstavo o ogroženosti naravnega in bivalnega okolja s hrupom, bi bilo 

potrebno izdelati kataster hrupa, v katerem bi popisali vse vire hrupa, od infrastrukturnih 
do hrupa, ki nastaja zaradi delovanja gospodarskih družb. Ponovno bi bilo potrebno tudi 

proučiti ustreznost protihrupne zaščite ob avtocesti.   
 

Na delavnicah so udeleženci menili, da je v naseljih najbolj moteč hrup zaradi lokalov, 

šele nato sledi hrup zaradi prometa (železniškega, cestnega). Tako kot pri drugih 

elementih okolja so tudi za hrup menili, da je posledica neustreznih posegov v prostor. 

 
V podjetjih (po podatkih njihovih obratovalnih  monitoringov) hrup ne presega zakonsko 

dovoljenih meja, poleg tega ob vgrajevanju novih tehnologij nivo hrupa stalno znižujejo. 

 

3. 5. Odpadki 
 
Rezultati prizadevanj za izboljševanje ravnanja z odpadki v žalski občini so spodbudni. 

Precej uspešni so predvsem pri vzpostavljanju pogojev oziroma razmer, ki omogočajo 
povečano snovno izrabo. Ob pregledu leta 2000 je viden odločen napredek od stanja, 

kakršno je bilo leta 1988, ko so v Programu aktivnosti za varstvo okolja ugotovili, da je 
ravnanje z odpadki na razmeroma nizki ravni. Od takrat so v občini Žalec poskusno 
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uvedli ločeno zbiranje papirja, stekla in kovin (od leta 1993); v letih 1993, 1994 in 1995 
so sanirali najbolj problematična divja odlagališča; po letu 1995 v okviru akcij vsako leto 

odvažajo odpadke s črnih odlagališč (v večini primerov so to gradbeni material in 
kovinski odpadki), ki se ponovno pojavijo oziroma na novo nastajajo; leta 1996 se je 

občina Žalec po zaprtju odlagališča Ložnica vključila v regijski koncept ravnanja z 
odpadki z odlaganjem večine gospodinjskih in industrijskih odpadkov na odlagališču 

Bukovžlak pri Celju, drugo rešitev pa bo potrebno najti do leta 2005, ko predvidevajo, da 
bodo to odlagališče zaprli. Leta 2000 so uredili reciklažno dvorišče za ločeno zbiranje 

sekundarnih surovin in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Javno podjetje Javne 
naprave d.o.o. iz Celja odvaža odpadke skoraj 100% prebivalcev (leta 1988 67%). V letu 

2001 so začeli zbirati nevarne odpadke iz gospodinjstev, v vseh naseljih občine pa so 
uredili ekološke otoke za zbiranje stekla, papirja in kovin. Sodeč po občinskem odloku 

naj bi bil v tem letu v večji meri rešen tudi problem odpadne hmeljevine, ki pa bo 
verjetno v prihodnje kljub kompostiranju še nekaj časa ostala problematična kot »leglo« 

divjih odlagališč. Skrb za sanacijo divjih odlagališč v žalski občini je vredna pohvale, 
prav tako prizadevanja za nadzor nad proizvajalci nevarnih in posebnih odpadkov. V 

vsakem primeru je treba nadzor nad črnimi odlagališči in industrijo še poostriti in vztrajati 
pri uvajanju ustreznih in učinkovitih mehanizmov sankcioniranja nedovoljenih posegov v 

prostor in neustreznega ravnanja z odpadki ter omogočati in spodbujati različne oblike 
osveščanja, izobraževanja in informiranja prebivalcev na vseh nivojih. To je nujno za 

dosego enega temeljnih ciljev okoljevarstva – zmanjšanje količin odpadkov. Aktivno se 
bo treba vključevati v razvoj regijskih centrov za ravnanje z odpadki, v katerih naj bi bil 

poudarek na recikliranju, ponovni uporabi surovin in proizvodnji sekundarnih surovin. 
Regijski projekti so pomembni, saj laže zagotavljajo potrebno strokovnost in racionalnost, 

kot projekti, ki so omejeni na lokalni nivo. 
 

Čeprav so znaten del divjih odlagališč, zlasti večjih, v občini v zadnjem desetletju 

odpravili, udeleženci delavnic še vedno menijo, da so črna odlagališča še vedno največji 

problem. Za njimi so uvrstili problematiko industrijskih odpadkov v SIP Šempeter, 

nevarnost onesnaževanja z nevarnimi odpadki iz Aera in ponovno neustrezne posege v 

prostor. 

 
Odpadke, ki nastajajo pri proizvodnji v podjetjih žalske občine, sproti odstranjujejo. 

Podjetja imajo podpisane pogodbe z odstranjevalci. Večje količine odpadkov so le v SIPu 

Šempeter, vendar tudi te postopoma odstranjujejo in varno uničujejo. 
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3. 6. Rastlinstvo, živalstvo in naravna dediščina 
 
Že sama naravna delitev občine in njen položaj v osrednji Sloveniji, na stiku alpskega in 
subpanoskega prostora, kažeta na biotsko pestrost. Tri velika območja, na S delu kraško 

gričevje (osameli kras), v osrednjem delu nižinski predel s Savinjo in na J delu gozdnato 
predalpsko Posavsko hribovje, predstavljajo naravne regije občine z veliko biodiverziteto, 

ki se kaže v habitatnih tipih in pestrosti rastlinskega ter živalskega sveta.  

Ogroženost biotske raznovrstnosti je ocenjena na podlagi raziskav, rdečih seznamov, 
popisov in opažanj, ne izvira pa iz sistematičnega spremljanja obravnavanega območja. 

Trende, ki najbolj ogrožajo biotsko raznovrstnost, lahko opredelimo v več točkah: 

• krčenje gozdov in propadanje nekaterih tipov (predvsem nižinskih gozdov) zaradi 

širjenja kmetijskih in stavbnih zemljišč ter spremembe rastiščnih dejavnikov, 

• drobitev (fragmentacija) in krčenje večjih ekosistemov (z avtocesto in drugimi 
cestami prekinjeni koridorji …), 

• ogroženost specialnih habitatnih tipov (jamska favna), 

• vnašanje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst (obcestna vegetacija, neavtohtone 
živalske vrste npr. ribe …), 

• strukturne spremembe zaradi zaraščanja, opuščanja ali spremembe kultur in rabe 
zemljišč, 

• kmetijsko in industrijsko onesnaževanje voda (podtalnica, tekoče in kraške vode) in 

zraka, 

• zmanjševanje biotske pestrosti v gozdovih, kjer ni sonaravnega gospodarjenja, 

• agromelioracije, komasacije in regulacije vodotokov (krčenje živic in vegetacije, 

siromašenje ekološke pestrosti). 

 

Za ohranjanje pestrosti vrst so potrebni varstveni ukrepi, ki niso le zaščita ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst, ampak tudi zaščita njihovega življenjskega okolja. 

 

Varnostni ukrepi so: 

• zavarovanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (zavarovanje mokrišč in nižinskih 
gozdov občine Žalec ...), 

• varovanje življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst z zavarovanjem novih 
območij naravnih rezervatov, parkov in naravnih spomenikov, s preprečevanjem ali 

zmanjševanjem onesnaževanja okolja, s sonaravnim kmetijstvom in gozdarstvom, z 
omejenimi in manj nasilnimi urbanističnimi in gradbenimi posegi in sonaravnim 

urejanjem ter vzdrževanjem vodotokov, 

• izgradnja in zavarovanje sekundarnih ekosistemov, 
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• pravna zaščita (občinski odloki o zavarovanju živalskih in rastlinskih vrst), 
odkupi zemljišč, odškodnine, vzpodbude … 

 

Člani zainteresirane skupine so menili, da je na tem področju najbolj problematična 

nizka okoljska osveščenost prebivalstva, sledijo pa krčenje naravnih biotopov, neustrezen 

odnos do naravne in  kulturne dediščine, neustrezno ozelenjevanje naselij in neustrezni 

posegi v prostor. 

 
3.7. Energetika 
 
 
Podpoglavje energetika smo v poročilo vključili po razgovorih v podjetjih, saj smo 
ugotovili, da večina podjetij zelo skrbno načrtuje rabo energije in naravnih virov. V prvi 
vrsti gre seveda za prihranke pri proizvodnji, končni učinek pa je tudi manjše 
obremenjevanje okolja. Vsa podjetja pri obnavljanju tehnologije pazijo na čim večjo 
energetsko gospodarnost, uvajajo učinkovitejše procese ter racionalnejše ogrevalne in 
hladilne sisteme.  
 
Tudi občina Žalec s svojimi javnimi službami želi dati poudarek racionalni rabi energije v 
stavbah, ki so v njeni lasti ali upravljanju. Izdelan je energetski pregled upravne stavbe 
Občine Žalec (HELA s. p. 1999) in sanirana fasada v letu 2002. Izvajajo se energetski 
pregledi šol in investicije za izboljšanje stanja. 
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4.  Strategija in akcije občine ter podjetij  
 
Sodeč po poročilu o stanju okolja in po mnenju zainteresirane skupine občino Žalec lahko 
uvrstimo med tiste, ki nimajo preveč perečih okoljskih problemov, se pa zavedajo, da 

morajo svoje okolje ohranjati in izboljševati, saj je lahko to konkurenčna prednost pred 
drugimi slovenskimi območji. 

 

4.1. Dosedanji pomembnejši dosežki občine Žalec na področju varstva 

okolja 
 
Največji emisijski vir so individualna kurišča, ki se v veliki meri plinificirajo. Premog so 

skoraj v celoti nadomestili s plinom, lahkim kurilnim oljem in lesno maso.  
 

Viri pitne vode so zaščiteni z občinskimi odloki, občina pa načrtno namenja sredstva za 
odkup zemljišč, ki sodijo v prvo kategorijo varovanja pitne vode. Žalska občina sodi med 

tiste, ki čistijo svoje odpadne vode. Kanalizacijo so v večjih urbanih conah že zgradili. 
Omrežje sproti posodabljajo in dograjujejo, prav tako pripravljajo vse za posodobitev 

oziroma dograditev centralne čistilne naprave. Na CČN nameravajo v prihodnosti speljati 
večino odpadnih voda iz naselij in komunalnih odpadnih voda iz gospodarskih dejavnosti. 

 
Kakovost tal je slabo raziskana, kar preseneča zaradi pomena kmetijstva v zaposlitveni in 

gospodarski strukturi občine. Prvi občinski cilj na tem področju je zastaviti kataster. 
Zanesljivi podatki o kakovosti tal bodo osnova za pripravo strategije na tem področju. 

 
Podobno kot pri tleh tudi pri hrupu na nivoju občine ni bilo veliko postorjenega. 

 
Gospodarjenje z odpadki je za slovenske razmere na zavidljivo visoki ravni. V zadnjem 

obdobju so odstranili veliko divjih odlagališč, delno ločeno zbirajo odpadke. Največ pa so 
storili z zbirnim centrom za kosovne odpadke, kamor lahko prebivalci brezplačno 

pripeljejo razne odpadne surovine, med drugim tudi avtomobile. Občina za ta del stalno 
namenja sredstva iz proračuna. Med drugim organizirajo tudi odvoz salonitne kritine pri 

zamenjavi z okoljsko neoporečnimi materiali. 
 

Na področju varstva naravne dediščine je svet občine Žalec sprejel že vrsto odlokov, kar 
kaže na okoljsko usmeritev občine. 
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4.2. Odnos gospodarstva do okolja 
 
Gospodarstvo v žalski občini je zelo pestro. Ob intenzivnem kmetijstvu (hmeljarstvo, 
sadjarstvo), ki z gozdarstvom zavzema največji delež zemljišč, se pojavlja še vrsta 

industrijskih panog. Najmočnejša je predelovalna industrija (živilska, kovinska, tekstilna 
…),  za katero so značilni veliki obrati, ki imajo temu primerne gospodarske, okoljske in 

socialne vplive. 
  

Po intervjujih z vodstvi podjetij ugotavljamo, da se gospodarska situacija v žalski občini 
normalizira in da podjetja, ki so preživela prestrukturiranje trga, politične in gospodarske 

spremembe, dobro poslujejo. To se zrcali tudi v njihovem pozitivnem odnosu do okolja, 
saj ne delujejo le kurativno oziroma zgolj v okviru zakonskih norm, ampak v veliki meri 

tudi samoiniciativno in preventivno. Odraz tega je, da so večja podjetja že pridobila 
certifikate po standardu ISO 14001 oziroma jih pridobivajo. Tudi razmere na tržišču od 

podjetij zahtevajo ustrezen odnos do okolja. Vsi razvojni načrti anketiranih podjetij poleg 
gospodarskih in socialnih vključujejo tudi okoljske sestavine, tako da lahko ugotovimo, 

da so vse bolj trajnostno naravnani.  
 

 

4.3. Strategija občine na področju varstva okolja 
 
Že odločitev občine, da se bo lotila programa varstva okolja, kaže na njen odnos do te 

problematike. Občina je bila do varstva okolja že prej pozitivno naravnana, s tem 
programom pa so postali problemi, cilji in akcije še bolj transparentni. Strategijo občine 

na področju varstva okolja lahko strnemo v šestih točkah. 
 

a) Redno spremljati stanje okolja,  
b) sproti odpravljati pomanjkljivosti in preprečevati nove okoljske škode, 

c) osveščati prebivalce,  
d) zagotoviti občanom zdravo in varno okolje, 

e) čisto okolje razumeti kot razvojno prednost občine Žalec, 
f) vzpodbujati trajnostni razvoj na vseh področjih življenja in dela. 

 
ad. a) Kakovost okolja se spremlja z monitoringi posameznih naravnih in družbenih 

elementov okolja in s spremljanjem obstoječih podatkov fizičnih in pravnih oseb (katastri 
po posameznih elementih okolja). 

 
ad. b) Pomanjkljivosti, ki jih zasledijo z monitoringi ali kakršnimikoli oblikami 

spremljanja kakovosti okolja, se sproti odpravijo (divja odlagališča, različni drugi viri 
onesnaževanja). 
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ad. c) Še tako jasna  strategija, premišljen sistem in dobra infrastruktura ne dajo 

rezultatov, če ni sodelovanja uporabnikov. Zato je zelo pomembno občane stalno 
seznanjati z okoljsko problematiko, predvsem pa z možnostmi, ki jih omogoča 

infrastruktura, ki jo je na tem področju zgradila občina Žalec.  
 

ad. d) Zdravo in varno okolje je dejansko ustavna pravica vsakega državljana, moral pa bi 
biti tudi osnovni cilj vsake občine in vsakega posameznika. 

 
ad. e) Čisto okolje postaja pogoj za večino človekovih dejavnosti. Občina Žalec leži 

praktično sredi poti med Ljubljano in Mariborom. Z izgradnjo avtoceste je postala 
atraktivnejša za bivanje in za gospodarske dejavnosti. Zato je pomembno zdravo okolje 

ohraniti,  ga v nekaterih segmentih še izboljšati, predvsem pa neoporečno okolje 
izkoristiti kot razvojno prednost. 

 
ad. f) Strategija varstva okolja mora postaviti pogoje in okvire urejanja prostora, razvoja 

industrijskih dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva, energetike, rekreacije in turizma v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja (sodelovanje, usklajevanje). 

 

4.4. Prednostne naloge občine na področju varstva okolja 
 
Naloge s področja varstva okolja so zbrane v preglednicah v zaključnem delu poročila, 
kjer so navedeni stanje, cilj, strategija, ukrepi, rok izvedbe, cena in nosilec. Predlagali so 

jih zainteresirana javnost, stroka in lokalna skupnost. Za večino nalog so podane približne 
vrednosti (ocene, v €), nekaterih pa zaradi pomanjkanja podatkov oziroma zaradi njihove 

narave ni bilo mogoče oceniti. Celotnih stroškov torej ni mogoče oceniti, tovrstno 
podrobnejšo razčlenitev bodo omogočile nadaljnje aktivnosti.  

 
V tem podpoglavju so izpostavljene najpomembnejše naloge po posameznih okoljskih 

elementih.  
 
Na področju varstva zraka med pripravo programa nismo naleteli na kakšen posebno 
pereč problem, še za najpomembnejšega se je izkazalo prašenje iz kamnolomov, asfaltnih 

baz in iz industrijskih podjetij. Vendar so skoraj vsi onesnaževalci sprejeli lastne 
sanacijske programe, delno so prašenje že zmanjšali, delno pa ga bodo z modernejšimi 

tehnološkimi postopki in z drugimi ukrepi. Občina bo še naprej podpirala razvoj 
plinifikacije, kar zmanjšuje emisije onesnažil v atmosfero. 

 
Največja naložba in najbolj pomemben objekt na področju varstva okolja v žalski občini 

je čistilna naprava za komunalne odpadne vode, ki je nujno potrebna za nadaljnji razvoj 
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naselij in gospodarstva. Obenem z gradnjo čistilne naprave občina vlaga v sanacijo in 
novogradnjo kanalizacije ter vodovodnega omrežja. Občina mora tudi zaščititi tiste vodne 

vire, ki jih doslej še niso ter vzpostaviti redni monitoring vodnih teles. Problematika 
oddaljenih naselij se rešuje s samostojnimi kanalizacijskimi sistemi in z malimi čistilnimi 

napravami. 
 

Za tla je na voljo zelo malo podatkov, pa še ti niso sistematično zbrani in primerljivi. Zato 
je najprej potrebno ugotoviti dejansko stanje tal, kar pomeni opraviti prve meritve in 

vzpostaviti monitoring. Vsekakor bi veljalo v pridobivanje podatkov vključiti 
pomembnejše predstavnike kmetijske dejavnosti na občinskem ozemlju. Še zlasti zato, 

ker je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga na območju občine Žalec. 
 

Pri hrupu je podobno kot pri tleh, ni enotne podatkovne baze. Zaključki, ki se pojavljajo v 
programu varstva okolja, izhajajo v glavnem iz delavnic in skoraj niso podkrepljeni z 

izmerjenimi vrednostmi. 
 

Odpadke bodo še naprej zbirali ločeno, cilj so čistejše frakcije, to pa je mogoče doseči 
predvsem s stalnim informiranjem, izobraževanjem in osveščanjem prebivalcev. Zbirni 

center za kosovne odpadke bodo še posodobili in nadaljevali bodo z zbiranjem nevarnih 
odpadkov. 

 
Naravna in kulturna dediščina sta dokaj dobro evidentirani in delno že zaščiteni z 

občinskimi odloki. Ta trend bi se moral nadaljevati, saj je potrebno zaustaviti krčenje 
nekaterih biotopov. Tudi o naravni in kulturni dediščini je potrebno stalno osveščati ljudi. 

Določiti je potrebno ustrezno upravljanje in vzdrževanje objektov in površin posebne 
vrednosti ter odkupovati nepremičnine, ki so pomembne za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 
 

Občina podpira in bo tudi v prihodnje podpirala smotrno rabo vseh vrst energije. Zlasti 
podjetja že iz ekonomskih razlogov vseskozi iščejo ustrezne rešitve za povečanje 

energetske učinkovitosti, ki posredno pomeni tudi večjo konkurenčnost. Občina bo v 
javnih objektih uvedla energetsko knjigovodstvo.  

 
Gospodarstvo bo skrbelo za izpolnjevanje zakonskih okoljevarstvenih zahtev s 

posodabljanjem tehnoloških procesov, z boljšim procesnim vodenjem in nadzorom ter s 
skrbjo za zmanjšanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odlaganje. Gospodarske 

družbe bodo skrbele tudi za videz objektov in urejeno okolico.  
 

Za uveljavitev trajnostnega razvoja bo potrebno vzpostaviti sodelovanje vseh sektorskih 
politik (prostorsko planiranje, stanovanjsko gospodarstvo, promet, kmetijstvo, 
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gospodarstvo), sodelovanje med občinami in ustrezen inšpekcijski nadzor. Potrebno bo 
celovitejše informiranje in izobraževanje javnosti o varstvu okolja in varčni rabi energije. 
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5. Rezultati delavnic za področji gospodarstva in sociale 
 

Na delavnicah, ki smo jih posvetili gospodarstvu in sociali, smo dobili mnenje 
zainteresirane javnosti o teh dveh stebrih trajnostnega razvoja. Rezultati sicer niso 

soočeni s stroko in občinskimi strukturami, dajejo pa osnovno sliko o problemih, ki so po 
mnenju zainteresirane skupine v žalski občini pomembni, in o tem, na kakšen način bi jih 

sodelujoči reševali. Vsekakor gre za vsebine, ki lahko pomagajo pri načrtovanju dela 
občine Žalec na teh področjih, zato jih vključujemo v poročilo. 

 
 

 

Industrija 
 
Cilji STRATEGIJA 

����  Pomanjkanje ustrezno usposobljenih in izobraženih kadrov 
• ustrezno usposobljeni in izobraženi kadri 
• zagotoviti pogoje, da mladi po končanju 

šolanja ne bi zapuščali kraja 
• na ravni občine širiti šolstvo (srednje, višje) 
• pridobiti oz. izobraziti kadre, ki bodo imeli 

smisel in voljo za svoje delo 
 

• stimulacija izobraževanja (štipendije, sofinanciranje) 
• interna izobraževanja in usposabljanja (na delovnem mestu) 
• štipendiranje dijakov in študentov 
• predstavitev delovnih mest srednješolcem (za lažjo poklicno odločitev) 
• izdelava analiz o potrebah po kadrih, o razpoložljivosti delovnih mest 
• povezava s fakultetami 
• predstavitev poklicev in spremljanje nagnjenosti in sposobnosti otrok 

in mladih 
• prilagajanje zmogljivosti izobraževalnih institucij potrebam po kadrih v 

okolju in številu zainteresiranih za posamezno smer 

����  Pomanjkanje inovacij in novih idej 
• povečati inovativno delo  
• ustrezno vrednotenje in nagrajevanje 

(materialno in moralno) inovativnega dela, 
posameznih inovatorjev in inovatorskih 
skupin 

 

• finančno stimuliranje inovacij 
• vzpodbujanje raziskovalnega dela 
• razvijanje šolskega sistema, ki bo odkrival in razvijal različnost 

vsakega posameznika 
• vlaganje v izobraževanje 
• zaposlovanje ustrezno izobraženih kadrov 
• iskanje novih partnerjev za »lon« posle 
• razpisi za inovatorje leta v okviru občine oz. posamezne panoge 
• javna predstavitev inovacij širšemu krogu ( npr. »dan inovatorja«) 

����  Premalo zaščiteni delavci 
• zaščititi delavce vsaj toliko, kot to zahteva 

predpisana zakonodaja 
• zagotoviti pravice delavcev 
• zakon o plačilni disciplini 

• več sindikalnega gibanja in več pooblastil delavskim zaupnikom 
• omejitev delovnega časa (odpiralni čas v trgovinah – nedelje in 

prazniki) 
• na ravni občine osnovati službo, ki bo ažurno spremljala zakonodajo 

in spremembe na področju sindikatov 
• poiskati način izobraževanja, ki bo jasno opredeljeval meje med 

tistim, kar je naloga posameznika in kaj naloga okolja (družbe) 
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����  Premalo dela z mladimi kadri 
• več sodelovanja starejših in mlajših kadrov 
• omogočanje enakih možnosti 
• ustrezne šole in ustrezni programi šolanja 
• aktivna izvenšolska dejavnost (interesne, 

kulturne skupine) 
• dopolnilno izobraževanje 

• svetovanje izkušenejših delavcev mladim (vzpostavljanje stikov) 
• delo v timu izkušeni - mladi 
• srednješolski center (oddelki višjih šol) 
• organizacija dopolnilnih izobraževanj 

����  Zapuščeni stari industrijski prostori 
• obnovitev, polepšanje, odstranitev 
• raba prostorov v druge namene 
• ponovna usposobitev za opravljanje 

dejavnosti 

• pridobitev investitorjev za novogradnje 
• obnove, rušenja, novogradnje, nadomestne gradnje 
• oglasi za najem zapuščenih prostorov za različne dejavnost (ples …) 
• ureditev prostorov za drugačno namensko uporabo 

 
 
 

 
 

Malo gospodarstvo 
 
 
Cilji STRATEGIJA 

����  Pomanjkanje ustrezno usposobljenih in izobraženih kadrov (mladi kadri) 
• izšolan mlad in perspektiven kader na področju 

podjetništva 
• ustrezno vrednotenje in nagrajevanje 

intelektualnega dela 
• povečana ustreznost zahtevam tržišča  

(kvaliteta pred kvantiteto) 
• dualno izobraževanje za poklicno usposabljanje 
• z zakonom določeno število strokovnjakov na 

število zaposlenih delavcev  

• načrtovanje potreb po kadrih za gospodarstvo, negospodarstvo, 
malo gospodarstvo in ostale dejavnosti 

• stimuliranje izobraženih obrtnikov, ki sodelujejo pri izobraževanju 
v dualnem sistemu 

• promocija poklicev za dejavnosti, kjer manjka ustreznega kadra 
• štipendiranje nadarjenih študentov 
• organizacija seminarjev in tečajev 
• sofinanciranje usposabljanja ustreznega kadra pri podjetnikih 
• zagotavljanje primernih delovnih mest za izobražence 
• omogočanje hitrejšega razvoja z zmanjšanjem DDV in 

poenostavljanjem administracije 
• izobraževanje ob delu za uspešne partnerje 
• povezovanje z zunanjimi uspešnimi partnerji  
• pregled šolskega sistema v občini oz regiji 
 

����  Pomanjkanje inovacij in novih idej 
• večja konkurenčna sposobnost malega 

gospodarstva 
• zagotovljena finančna sredstva za vzpodbujanje 

inovacij 

• organiziranje seminarjev, tečajev, ekskurzij, ogledov 
• stimulativno nagrajevanje zaposlenih 
• podeljevanje nagrad  
• svetovanje in izobraževanje  
• predstavljanje reševanja problemov v tujini 

����  Zapuščeni stari industrijski prostori 
• oživitev, aktiviranje starih industrijskih prostorov 
• obnova 
• drugačna namenska raba 
• prodaja industrijskih prostorov 

• iskanje investitorjev 
• zagotavljanje lokacij in dokumentacije za gradnjo delavnic 
• pospeševanje najema ali odkupa prostorov 
• iskanje finančnih sredstev 
• dajanje subvencij za najem zapuščenih industrijskih prostorov 
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����  Togost državne birokracije in kršenje zakonov in predpisov 
• poenostavitev postopkov za pridobivanje 

dovoljenj za obratovanje 
• bolj življenjski predpisi (upoštevanje predpisov) 
• ureditev razmer v malem gospodarstvu 
• fleksibilnejši gospodarski subjekti v smislu 

dejavnosti 

• dosledno delo inšpektorjev (tržnih, za okolje in prostor …) 
• povečanje števila inšpektorjev in dosledno delo le-teh 
• dobro sestavljene pogodbe 
• učinkovito sankcioniranje 
• sofinanciranje razvojnih programov s strani države  
• vzpostavitev enostavnega, jasnega in učinkovitega birokratskega 

postopka na vsaki upravni enoti in  nadzor 
• boljše sodelovanje ministrstev pri izdaji novih predpisov (sankcije 

ob neupoštevanju) 
• čimprejšnja vključitev v EU, da se naša zakonodaja ustrezno 

prilagodi 

����  Premalo zaščiteni delavci 
• zadovoljni delavci, večja kvaliteta izdelka in 

boljši izkoristek delovnega časa 
• dobro zaščiteni delavci (potem so bolj efektivni, 

manj delovnih poškodb, boljši odnosi na 
delovnem mestu …) 

• urejeno delovno okolje 
 

• stimuliranje in izobraževanje lastnikov delavnic v smeri 
zagotavljanja boljših pogojev za delo in skrbi za delavce 

• ustrezna zakonodaja, močan sindikat, kontrola in strogo 
sankcioniranje 

• nagrajevanje delavcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunalna opremljenost 

 
 
 
 
Cilji STRATEGIJA 

����  Onesnaževanje voda s strani mlekarne Arja vas 
• prenehanje onesnaževanja 
• nadzor nad onesnaževanjem in 

zmanjšanje onesnaževanja 
• ureditev predčiščenja na območju 

mlekarne Arja vas 
• čiščenje v mlekarni 
• priključitev mlekarne na čistilno napravo 
• parametri odpadnih voda mlekarne v 

dovoljenih mejah 
• odstraniti izpuste odpadnih vod iz 

mlekarne v okolje (mrtvica ob Ložnici) 
 

• izgradnja lastne čistilne naprave v mlekarni  
• dosledno vodenje postopka za pridobitev upravnega dovoljenja za 

čistilno napravo na območju mlekarne 
• študija o načinu pranja in čiščenja v mlekarni 
• postopno širjenje čistilne naprave Kasaze 
• dogovor s sosednjimi občinami o skupnem projektu in sofinanciranju 
• centraliziranje zbiranja fekalij 
• zmanjšanje onesnaževanja s sodobno tehnologijo in sprejemljivimi 

izdelki, da bo čim manj onesnaževanja, omejiti uporabo nepotrebnih 
kemikalij, redne kontrole emisij, redno poročanje s strani inšpekcijskih 
služb o ukrepih za upoštevanje določil zakonodaje o varstvu okolja 

• ukinitev določenih dejavnosti, ki niso potrebne 
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����  Preobremenjenost čistilne naprave 
• razširitev čistilne naprave 
• izboljšanje delovanja čistilne naprave 
• zgraditi več manjših čistilnih naprav 
• zagotovitev normalnega obratovanja 

čistilne naprave 
• razbremenitev ČN 
• zmogljivejša in sodobnejša ČN 
• pred-čiščenje odpadnih vod na območjih, 

kjer nastajajo in do mere, ki ne škodujejo 
čistilni napravi 

• dokončanje čistilne naprave, dokončanje 
kanalizacijskega sistema in nova gradnja 
čistilne naprave za mlekarno 

• posodobitev tehnike, izgradnja dodatne 
čistilne naprave in s tem zmanjšanje 
obremenjenosti naprave 

• znižanje cen komunalnih storitev n 
ekonomsko ceno 

• izdelava katastra onesnaževalcev voda 
• izdelava kanalizacije po dolini 

• razširitev čistilne naprave, ureditev gnilišča odpadnega blata 
• dograditev že poteka 
• izgradnja dolgoročno dovolj zmogljivega kanalizacijskega omrežja 
• kdo so načrtovalci ČN 
• sanacija čistilne naprave 
• izgradnja lastnih čistilnih naprav v posameznih podjetjih 
• izdelava elaborata vseh industrijskih območij (potrebe po izgradnji 

čistilnih naprav, roki, finance) 
• pridobitev sredstev mednarodnih posojil za dokončanje oz. dograditev 

ČN 
• onesnaževalce stimulirati, da prispevajo k izgradnji oz. dograditvi ČN 
• posodobitev obstoječe ČN z novimi tehnologijami 
• izdati najkompleksnejše koncesije za celotno dolino, v domačem 

upravljanju, da pridemo do razumnih cen in s tem tudi do interesa, da se 
skrivaj uničuje okolje (in npr. divja odlagališča) 

 
 
 
 
 
 
 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

 
 
 
Cilji STRATEGIJA 

����  Pomanjkanje ustrezno usposobljenih in izobraženih kadrov (mladi kadri) 
• ustrezen šolski sistem 
• dodatno izobraževanje 
• novi programi izobraževanja 
• več usposobljenih kadrov 
• učinkovito gospodarjenje in izkoriščanje 

naravnih virov ter kvalitetni pridelki 
• srednja šola v občini 

• uvajanje obveznega izobraževanja in usposabljanja kmetov 
• prirejanje seminarjev, diskusij 
• sodelovanje na različnih nivojih izobraževanja 
• sodelovanje s kmetijami  
• dograditev sistema izobraževanja 
• stimulacija za novo zaposlene 
• ustrezna zakonodaja in predpisi  
• motivacija mladih za delo na tem področju 
• določanje ciljev politike za področje kmetijstva in gozdarstva 

����  Zapuščeni stari industrijski prostori 
• zaustavitev propadanja objektov 
•  koristna raba 
• uporaba v urbane namene 
• uporaba v druge namene 
 

• dajanje priložnosti študentom gradbeništva in arhitekture za ureditev teh 
prostorov 

• javna dražba starih industrijskih (kmetijskih) prostorov 
• stimulacije pri prodaji starih objektov (če bo bolj poceni, bo morda kdo 

kupil, obnovil in uporabil) 
• omogočanje hitrih sprememb namembnosti, pogojeno s predstavljenim 

programom zainteresiranega (nadzor) 
• komunalna oprema in določitev novih funkcij 
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����  Gnojenje in škropljenje  
• upoštevanje navodil 
• zmanjšanje škodljivih vplivov 
• zmanjšanje gnojenja in škropljenja 
• preverjanje znanja in usposobljenosti 

kmetov  
• učinkovit nadzor 
• pridelava bolj zdravih pridelkov 
• izboljšanje stanja v okolju 

• izobraževanje uporabnikov 
• neškodljivo odstranjevanje neporabljenih sredstev 
• izobraževanje s poudarkom na škodljivosti že pri mladih 
• davčno spodbujanje bio-pridelave 
• seznanjanje s posledicami neustreznega gnojenja in škropljenja na 

naravo in ljudi (plakati, TV spoti…) 
• prepoved gnojenja in škropljenja oz. določitev meje (najbrž ni potrebno, 

da se vse zelene površine gnojijo, predvsem ne v bližini vodotokov) 
• izobraževanje ljudi na ravni KS ali občine 

����  Preveč režijskih ljudi živi od kmečkega denarja 
• povečanje obdelovalnih površin, 

zmanjšanje mešanih kmetij 
• več kmečkega turizma na kmetijah 
• zaščita kvot pridelave pridelkov 
• združevanje kmečkih zadrug 
• uskladitev kmetijske proizvodnje s 

principi narave 
• krajša pot pridelkov od proizvajalca do 

kupca  

• revizija obremenitev za posamezne kmetije oz. skupnosti 
• omogočanje odkupa zemlje od zemljiškega sklada 
• podeljevanje statusa kmeta kmetom, ki imajo večje površine, in ustrezna 

obdavčitev 
• razvijanje pridelave kvalitetnih, zdravih kmetijskih pridelkov 
• centraliziranje uprave kmetijskih zadrug 
• izobraževanje kmetov iz podjetništva (lastno gospodarstvo na kmetiji) 
• zmanjševanje števila zaslužkarjev in aparata, ki živi od kmečkega 

denarja 

����  Pomanjkanje sezonske delovne sile v kmetijstvu 
• uskladitev kmetijske proizvodnje s 

principi narave 
• zadostiti potrebam po sezonskih 

delavcih 
• nagrajevanje ljudi, ki so zaposleni 
• manjša socialno pomoč 

• plačevanje sezonskih delavcev z zavoda za zaposlovanje kot tujih ali 
bolje 

• sistematično  reševanje problema  presežnih delavcev 
• zaposlovanje delavcev, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje 
• zmanjševanje brezposelnosti z delom v kmetijstvu 
• boljše plačevanje del sezonskega značaja 
• razporejanje opravil z manj sezonskim značajem na daljše obdobje 

 
 
 

Promet 
 
Cilji STRATEGIJA 

����  Terminal (parkirišče) za tovorna vozila 
• ureditev terminala v industrijski coni 
• ureditev parkirišč za tovorna vozila 

(zlasti za konce tedna) 
• ureditev parkirišč za tovorna vozila (na 

enem prostoru)  
• povečanje obstoječih parkirišč 
• parkirišča na periferiji z ustrezno 

zmogljivostjo 
• centralno parkirišče za občino 
• večji red in varnost, zmanjšano 

onesnaževanje (odpadno olje, drugi 
odpadki) 

• dosledno parkiranje na eni lokaciji v 
občini Žalec  

• ureditev z občinskim odlokom in 
izgradnjo ustrezne infrastrukture 

• lokacijsko določiti optimalno lego terminala 
• sofinanciranje občin Spodnje Savinjske doline  
• plan dela izgradnje parkirišč tovornih vozil, pridobivanja sredstev in plan 

odgovornosti 
• preprečevanje parkiranja kjerkoli 
• občinski akt o ureditvi terminala, predpis o parkiranju in uporabi 

terminala 
• sankcije za nepravilno parkirana tovorna vozila 
• določitev lokacije terminala z ureditvenim načrtom 
• sredstva za izgradnjo zbrati tudi od uporabnikov 
• zagotoviti na lokaciji pripadajočo infrastrukturo, prostore za špediterje, 

pralnico, mehanične in servisne dejavnosti 
• upoštevanje zakonodaje s področja posegov v naravo 
• določiti način financiranja, odgovornosti za nadaljnje vzdrževanje in 

nadzor nad varnostjo ter stanjem v naravi 



 DP-6/04/02 LA 21 Žalec                                                                26 
 

 

 

 
 

• zmanjšanje posegov v prostor za 
posamična parkirišča 

• urejena industrijska cona 
• ostali koridorji po izgradnji avtoceste 

omejeni glede tonaže 
 

• plačevanje vseh registriranih avtoprevoznikov v občini ob registraciji 
(občinski odlok) 

• nadzor in zaračunavanje tujim uporabnikom parkirišča 
• omejitev tehnoloških onesnaževalcev v prometu 
 

 
 

Turizem 

 
Cilji STRATEGIJA 

����  Pomanjkanje ustrezno usposobljenih in izobraženih kadrov 
• kvalitetnejša ponudba in izkoriščenost 

naravnih danosti ter kulturnih 
znamenitosti 

• enotna turistična politika na območju 
občine 

 

• pregled potreb po kadrih  
• ustrezno prilagajanje izobraževalnih programov in možnosti zaposlitve 
• motivacija mladih 
• štipendiranje dijakov, študentov  
• primerno nagrajevanje 
• program usposabljanja vodičev in vodij turističnih društev 
• promocija programov za usposabljanje in izobraževanje 
• povečanje možnosti študija ob delu 
• zagotavljanje ustreznega usposabljanja in izobraževanja kadrov 
• zagotovljanje ustreznega financiranja izvajanja programov 
• nenehno usposabljanje kadrov 

����  Premalo dela z mladimi kadri 
• usposobljeni turistični vodiči z znanjem 

več jezikov 
• zaposlitev mladih turističnih delavcev 
 

• sprememba šolanja kadrov 
• izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov 
• v okviru zveze turističnih društev občine ustanoviti mladinsko skupino 
• stimulacija inštruktorjev 
• izdelava obveznih programov za novo sprejete delavce in nadzor nad 

uvajanjem delavcev 
•  izvedba pripravništva z ustrezno usposobljenimi kadri, po zaključku 

pripravništva opravljanje strokovnega izpita pred ustrezno komisijo 
 

����  Neusklajena in neustrezna predstavitev turističnih zanimivosti v občini 
• nov pristop do ponudbe turističnih 

zanimivosti in naravnih vrednot 
• promocija v okviru regije 
• povečanje občinskega proračuna s 

pomočjo turizma 
• ustrezna in celovita predstavitev 

turističnih zanimivosti 

• ugotoviti stanje po lastninjenju, ostale turistične objekte oddati s 
koncesijo v prvotno upravljanje 

• določitev posebne prostovoljne skupine, v kateri bodo zastopani v večini 
mladi oz. tisti, ki imajo ideje za oživitev turizma 

• ustanovitev lokalne turistične organizacije 
• zaposlovanje sposobnih in inovativnih ljudi na turistični zvezi 
• zbrati vse podatke o znamenitostih in ponudbi 
• izobraževanje, predstavitve 
• povezovanja medobčinskih turističnih društev (npr. Žalec – Piran) 
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6. Sklep 
 

Z zaključkom Programa varstva okolja se pravo delo šele pričenja, saj je potrebno cilje, ki 
smo si jih zastavili, realizirati. Na občini Žalec bi veljalo določiti skrbnika programa 

varstva okolja, ki bo spremljal in koordiniral načrtovane aktivnosti. Že v začetku smo 
program zastavili na realnih temeljih, tako da ne vsebuje ciljev, ki ne bi bili izvedljivi.  

 
Program varstva okolja občine Žalec ni popoln, toda to tudi ni bil cilj. Pomembno je samo 

to, da se prične proces stalnega zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in njegovega 
izboljševanja. Predlagamo, da se vsaki dve leti preveri, kako se zastavljeni cilji 

izpolnjujejo, ugotovi novo stanje in temu primerno priredijo akcije ter zastavijo novi 
oziroma korigirajo stari cilji. 

 
Občina Žalec s tem programom, ki je bil pripravljen po metodologiji lokalne agende, 

trdneje stopa v smeri trajnostnega razvoja. Na vsebino so v veliki meri vplivali javnost in 
podjetja, ki delujejo na območju občine. Največja pozornost je res bila posvečena okolju, 

obravnavali pa smo tudi socialo in gospodarstvo. V naslednjih korakih lahko program 
varstva okolja brez večjih problemov preraste v celovito lokalno agendo, za kar pa bo 

potrebno  k delu pritegniti še druge občinske službe, društva in ustanove.  
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