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OBČINSKEMU SVETU 
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno vprašanje: 
 »Več vprašanj povezanih z JKP (priloga)« 
 
Odgovor: 

Svet ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. je do konca leta 2021 
imenoval v. d. direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o..  
Za direktorja podjetja je bil dne 7. 10 2021 objavljen ponovni javni razpis, ki je v teku. Svet 
ustanoviteljev bo predvidoma do 22. 11. 2021 imenoval direktorja, za kar je potrebna 
večina vseh šestih ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o..  
Direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. je bil razrešen soglasno, prav tako 
je bil imenovan tudi v. d. direktorja. Želimo si, da bi tudi vnaprej direktor bil imenovan 
soglasno.  
V mesecu decembru 2021 bomo na seji občinskega sveta obravnavali poslovno poročilo 
o poslovanju JKP in podali informacijo v povezavi z imenovanjem novega direktorja 
Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o.. 
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno vprašanje: 
 »Zanima me kdaj se bodo pričele aktivnosti za umestitev pločnika na cesti BS Logo – 
Dom Nine Pokorn« 
 
Odgovor: 

Do sedaj Krajevna skupnost Galicija te pobude ni podala. Pri pripravi rebalansa proračuna 
za leto 2022 bomo predlagali zagotovitev sredstev za projektiranje (geodetski posnetek).  
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno vprašanje: 
 »Kaj konkretno bo Občina Žalec naredila in predvsem kdaj, da se neželena proizvodnja 
kovinske industrije, ki je zelo moteča prestavi iz stanovanjskega naselja na bolj primerno 
lokacijo? (Žalec zahod)« 
 
Odgovor: 

Strokovne službe aktivno sodelujejo tako s predstavniki civilne iniciative, kot tudi s 
predstavniki podjetja Termont d. o. o..  
S predstavniki civilne iniciative je tako dogovorjeno, da bo Občina Žalec naročila meritve 
hrupa v neposredni bližini podjetja Termont d. o. o.. Na njihovo pobudo bodo meritve 
izvedene dvakrat, prvič jeseni 2021 ter nato ponovno v pomladanskih oz. poletnih mesecih 
2022, ko je po njihovih navedbah hrup še intenzivnejši. 
Prav tako je Občina Žalec izvedla že nekaj sestankov s predstavniki podjetja, na katerih je 
bila z njihove strani izražena pripravljenost, da bi  svojo dejavnost preselili na ustreznejšo 
lokacijo v prihodnjih petih letih. Občina aktivno sodeluje pri iskanju primerne lokacije, 



vendar pa sama nima v lasti primernih zemljišč. Občina je tako predstavnikom podjetja 
Termont d. o. o. posredovala nekaj primernih zemljišč s kontakti lastnikov le-teh, Žal pa 
Občina nima vpliva na to, ali se bodo za prodajo kakšnega od primernih zemljišč za selitev 
dejavnosti, predstavniki podjetja tudi uspeli dogovoriti z lastniki. 
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno vprašanje: 
 »Izpostavljam vprašanja, ki jih je posredovala CI povezana z monitoringom v obliki OMCO 
Feniks (priloga).« 
 
1. Že v lanskem letu smo vas spraševali zakaj v okviru izvajanja projekta »Okoljsko 

osveščeni« ni bila izvedena zaključna oz. končna delavnica. 
Odgovor: 
Zaključna delavnica v okviru izvajanja meritev hrupa v okviru projekta LAS SSD »Okoljsko 
osveščeni« ni bila predmet prijave na razpis. Ker je bilo v okviru projekta izvedeno več 
dogodkov, kot je bilo prijavljeno, zaključne delavnice nismo izvedli ampak smo pripravili le 
končno Poročilo o meritvah hrupa in ga objavili na spletni strani projekta. Podrobnejšo 
obrazložitev smo že posredovali CI z dopisom  24.7.20 (priloga 1, točka 2) in pripravili o 
tej temi Informacijo javnega značaja 7.8.20 (priloga 2, točka 2). 
 
2. Zakaj poročila o izvedenih meritvah s stacionarnim merilnikom hrupa v CI ne moremo 

dobiti in ali so poročila s potrebnimi ukrepi sploh bila izdelana 
Odgovor: 
Merilna postaja (MP) je bila montirana konec leta 2018 najprej na stavbi Občine Žalec 
(začetek obratovanja 10.1.19) in nato konec maja prestavljena na steber JR pri Objektu 
Ulica Rista Savina 16a, bližje objektom podjetja OMCO Metals  (začetek obratovanja MP 
junij 19). 
Ker so podatki merilne naprave informativne narave, je občina Žalec predvidela izdelavo 
neobveznih letnih poročil o izvedbi meritev s povzetki vseh dnevnih podatkov, primerjavo 
s predpisi, obrazložitvami, predlogi za izboljšanje (navedeno v odgovoru za CI dne 
24.7.20, točka 1). 
V  letu 2020 je tako občina pridobila zunanje neodvisno Poročilo o meritvah kakovosti 
zunanjega zraka v občini Žalec za leto 2019 (pripravljavec poročila: Marbo okolje d. o. o.), 
v oktobru 2021 pa še Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v občini Žalec za leto 
2020, s primerjavo z letom 2019 in Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju za leto 
2020. Predstavitev omenjenih poročil je načrtovana za obravnavo na občinskem svetu v 
mesecu decembru. Poročila bodo posredovana tudi CI.  
 
3. Glede prikaza rezultatov meritev stacionarnega merilnika smo v CI večkrat želeli, da 

bi bili prikazani podatki meritev za različna časovna obdobja, vendar smo od občine 
Žalec vedno prejeli odgovor, da je omogočen le prikaz, kot je viden na spletni strani 
občine. V občini Škofja loka  je v Frankovem naselju postavljen enak merilnik kot v 
Žalcu, so na spletni strani prikazani podatki meritev za Dan,  noč  in večer ter celotni 
dnevni, kar omogoča tudi merilnik v Žalcu in je takšen prikaz na zahtevo CI sedaj tudi 
omogočen 

Odgovor: 
Na merilni postaji v Žalcu pred stanovanjsko stavbo Ulica Rista Savina 16a, se od junija 
2019  kontinuirano merijo emisijske ravni zunanjega hrupa z beleženjem na vsakih 5 minut. 
Iz zabeleženih rezultatov meritev hrupa se izračunajo vrednosti kazalcev hrupa za 
posamezno obdobje dneva - Ldan, Lvečer, Lnoč in kombiniran kazalec hrupa Ldvn 
skladno z določili standarda SIST ISO 1996:1-2016.  
Ker sodi območje merilne postaje v Žalcu v III. stopnjo varstva pred hrupom in velja celotna 
obremenitev okolja s hrupom, ki ga povzroča linijski vir hrupa oz. promet, prikazujemo na 
spletni strani občine (Kakovost zraka)  izračunane dnevne podatke za celoten  hrup Ldvn 



in Lnoč z mejnimi vrednostmi, v skladu s predpisi (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju. Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19, priloga 1, preglednica 2). 
V Škofji Loki, kjer je postavljen enak merilnik prikazujejo vse kazalce hrupa (Ldan, Lvečer, 
Lnoč, Ldvn), vendar brez mejnih vrednosti, ki so po uredbi določene samo za celoten hrup 
Lnoč in Ldvn. 
 
4. Meritve hrupa v okolici podjetja OMCO Metals d. o. o., Epi Spektrum d. o. o, julij-sept. 

2019. Zakaj občina Žalec ni omogočila  prejetja posameznih zvočnih posnetkov 
meritev?  

Občina se je s posredovanjem zvočnih posnetkov strinjala, vendar smo s strani izdelovalca 
meritev večkrat dobili strokovno stališče, da so posnetki namenjeni strokovni presoji 
rezultatov meritev v skladu z merilno metodo. Kot takšne  jih lahko pravilno interpretira 
samo za to pooblaščena inštitucija in jih zato ne morejo posredovati.  15.7.2020 je zato 
izdelovalec meritev organiziral za CI in predstavnike OMCO skupno poslušanje izbranih 
zvočnih posnetkov pridobljenih v  okviru 3- mesečnih  meritev v letu 2019  (23.7.19 do 
29.9.19) v vplivnem območju OMCO Metals d. o. o. zaradi potrditve in oddaje končnega 
poročila.  
 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno vprašanje: 
 »Predstavitev peticije glede umiritve tovornega in osebnega prometa na LC 490102 
Šempeter – Šešče (cesta na žago, Pot na mlinarico). Želim konkretni odgovor, kdaj in 
predvsem kako se bo pričelo z reševanjem več kot perečega problema (priloga.« 
 
Odgovor: 

V rebalansu proračuna za leto 2022 bomo predlagali zagotovitev sredstev za izdelavo 

idejne zasnove umestitve nove dovozne ceste.  

 
Jože Krulec, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. oktobra 
2021 posredoval pisno pobudo: 
 »Pobuda se nanaša na predlog, da se poveča število sej občinskega sveta v prihodnjem 
letu.« 
 
Odgovor: 

Na podlagi določil 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 92/13 in 63/20) Občinski svet vsako leto na predlog župana sprejme okvirni program 
dela za posamezno leto in terminski program. Okvirni program dela upošteva program 
občinske uprave za tekoče leto in druge predloge za razpravo ter odločanje v občinskem 
svetu. Na podlagi programa dela župan uvršča posamezna gradiva na dnevni red sej 
občinskega sveta. 
Pri pripravi terminskega programa in programa dela Občinskega sveta mora Župan 

upoštevati Odlok o proračunu Občine Žalec za posamezno leto. V sprejetem Odloku o 

proračunu Občine Žalec za leto 2022 imamo načrtovanih sedem sej občinskega sveta, 

temu primerno zagotovljena sredstva za delo in organizacijo dela občinskega sveta, ki 

zajema stroške svetnikov, kamor sodijo sejnine in pripadajoča povračila stroškov ter drugi 

stroški za delovanje svetnikov, stroške posameznih sej občinskega sveta (snemanje seje 

občinskega sveta, izdatki za reprezentanco, drugi stroški sej) ter stroške in delo odborov 

ter komisij občinskega sveta. 

 

Karel Borovnik, član Občinskega sveta je na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. 
oktobra 2021 posredoval pisno pobudo: 
 »Pobuda: zmanjšanje komunalnega prispevka za mlade družine, ki rešujejo stanovanjski 
problem v občini Žalec. Komunalni prispevek naj se zmanjša za 50%« 



 

Odgovor: 

V okviru postopka novelacije Odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Žalec, ki je bil sprejet na seji OS Občine Žalec v mesecu 
oktobru 2021, je bila obravnavana tudi predlagana tematika, kljub temu, da v času priprave 
predmetnega Odloka tovrstna pobuda ali pripomba ni bila podana. 
V teku postopka priprave novega Odloka smo pripravili analizo, koliko občin v naši bližini 
ima v veljavi tovrstne oprostitve plačila komunalnega prispevka, in ugotovili, da se občine 
tovrstnega ukrepa ne poslužujejo pogosto. Oprostitve za mlade družine smo zasledili v 
MO Velenje, MO Postojna in MO Ptuj, nekaj občin pa ima za namen plačila komunalnega 
prispevka predvidene subvencije v višini 1.000 -1.500 €. 
Sosednje in bližnje občine tovrstnih oprostitev ali subvencij za plačilo KP za mlade družine 
v svojih odlokih ne poznajo. 
V postopku smo se posvetovali tudi z Ministrstvom za okolje in prostor, ki nam je pojasnilo, 
da tovrstne oprostitve niso dovoljene. Pomembno je poudariti, da je stališče Računskega 
sodišča Republike Slovenije, da se tako tiste zavezance, ki se jih na tak način oprosti 
(deloma ali v celoti) plačila komunalnega prispevka  postavlja v privilegiran položaj v 
primerjavi z drugimi zavezanci, ki morajo odmerjen komunalni prispevek plačati v celoti.  
Primernejši način za pomoč mladim družinam bi bila dodelitev nepovratnih sredstev v obliki 
subvencij. Občina Žalec bo to možnost preučila, tudi z vidika priporočil Računskega 
sodišča, v postopkih priprave prihodnjih proračunov. 
Komunalni prispevek je namenski prihodek občine, katerega lahko občina porabi le za 
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. Potrebe po gradnji gospodarske infrastrukture 
so mnogo večje, kot je za ta namen razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu. Občina 
Žalec se trudi izvesti čim več potrebnih investicij v gradnjo in obnovo cest, pločnikov, 
javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Želimo biti občina, v kateri je varno in 
prijetno živeti. Varno in urejeno okolje je namreč tudi okolje, ki je primerno tudi za življenje 
mladih družin.  
 
Odgovore so pripravili Urad za prostor in gospodarstvo, Urad za gospodarske javne službe 
in Kabinet župana. 
 
 
 


