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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka in meritvah hrupa na merilni 

postaji v Žalcu za leto 2020 
 

                
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka 
in meritvah hrupa na merilni postaji v Žalcu za leto 2020 za obravnavo na seji občinskega 
sveta. 
 
Poročilo bo na seji občinskega sveta obrazložila predstavnica izdelovalca Marbo Okolje d.o.o. 
Lesce, ga. Alenka Markun. 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da se seznani s  Poročilom o meritvah kakovosti zunanjega 
zraka in meritvah hrupa na merilni postaji v Žalcu za leto 2020. 
 
 

Priloga: 
- Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Žalec za leto 2020 
- Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju za leto 2020  
- tabele – grafični prikazi 

 
 
 
  



Obrazložitev:  
 
Občina Žalec je konec leta 2018, ob zaključku projekta LAS SSD "Okoljsko osveščeni", 
nabavila lastno merilno postajo za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka in obremenjenosti 
okolja s hrupom in jo v montirala najprej na objektu Občine Žalec, v juniju 2019 pa jo je 
prestavila na steber JR pri objektu Ulica Rista Savina 16a, ki leži v vplivnem območju firme 
OMCO Metals. Namen lastne merilne postaje je dnevno prikazovanje rezultatov meritev na 
spletni strani občine Žalec pod projektom "Kakovost zraka". Merilna postaja je tovarniško 
umerjena in kalibrirana, ne odgovarja pa vsem standardom merilnih postaj MOP, zato so 
podatki  informativne narave in služijo za osnovno informiranje občanov ter za aktivnosti oz. 
politiko Občine na tem področju. 
 
Meritve onesnaženosti zraka prikazujejo dnevne vrednosti kazalcev za prašne delce PM10, 
PM2,5, PM1, dušikove okside NO2, žveplov dioksid SO2, ozon O3,  
ogljikov monoksid CO ter meteorološke podatke-temperatura, zračni pritisk, relativna zračna 
vlaga. 
Prikazane so mejne/ciljne vrednosti, opozorilne in alarmne vrednosti ter podana priporočila za 
ravnanje v skladu s predpisi v RS. 
 
Meritve hrupa prikazujejo dnevne vrednosti za celotno obremenitev okolja s hrupom za linijski 
vir za nočni hrup Lnoč in celodnevni-kombinirani hrup Ldvn v skladu z Uredbo o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju (v nadaljevanju Uredba hrup). Meritve ne predstavljajo samo 
imisijske ravni hrupa podjetja OMCO Metals d.o.o., ampak celoten hrup v okolju, ki ga poleg 
OMCO povzroča še promet in drugi dogodki (lajež psov, petje ptic, ognjemeti, prireditve...) 
 
Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Žalec za leto 2020 (Marbo d.o.o., 
oktober 2021) predstavlja letni pregled rezultatov meritev na merilni postaji v Žalcu. Rezultati 
meritev kažejo, do so vsi izmerjeni parametri nižji od mejnih vrednosti določenih v Uredbi o 
kakovosti zunanjega zraka. Navedeno pomeni, da je kakovost zunanjega zraka v Občini Žalec 
dobra in skladna z zakonodajo. Izvedena je tudi primerjava rezultatov meritev za leto 2020 in 
2019 na merilni postaji v Žalcu. 
 
Poročilo o meritvah hrupa v zunanjem okolju za leto 2020 (Marbo d.o.o., oktober 21) povzema 
dnevne vrednosti kazalcev hrupa na podlagi meritev na merilni postaji v Žalcu in iz njih 
izračuna letne vrednosti, na podlagi katerih se je izdelala ocena hrupa v okolju v skladu z 
Uredbo hrup. 
Rezultati poročila kažejo, da so vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč na letni ravni nižje od 
mejnih vrednosti za celotno obremenitev okolja s hrupom za linijski vir v skladu s predpisi 
(Uredba hrup). Rezultati merilne postaje tudi bistveno ne odstopajo od rezultatov akreditiranih 
enomesečnih meritev hrupa, ki jih je izvedla Občina Žalec v letu 2019 (Epi Spektrum Mb), v 
bližini tega merilnega mesta.  
 
Poročili podajata tudi priporočila za nadaljnje delo na tem področju, saj želi občina Žalec v 
naslednjih letih širiti mrežo merilnih postaj z ureditvijo dodatnih lokacij. 
 
Pripravila: Marjana Kopitar, višja svetovalka  

 
 

 

 


