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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
Tanja Basle, članica Občinskega sveta je na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Žalec 
dne 25. maja posredoval pisna vprašanja: 
»Že nekaj časa opazujem parkirišče za avtodome v Vrbju in ugotavljam, da je bolj kot ne, 

prazen. Prejela sem informacijo, da so bili zamenjani stebrički za oskrbo elektrike in vode 

(namesto kovancev plačilo s kartico). Sprašujem, čemu menjava za bistveno višjo 

investicijo? Tudi obstoječi stebrički so bili sorazmerno novi, malo uporabljeni (2 leti). S tem 

so nastali novi stroški, za katere ni jasno, kdaj se bodo povrnili, glede na zasedenost 

parkirišča.  

Zanima me, če se že zaračunava parkirnina in govora je bilo tudi o pobiranju takse 

(turistične), ki ni obvezna lahko pa se za to odloči občina. Predvidevam, da je interes 

občine povabiti in združiti čim več turistov. Hvala za odgovor.« 

 

Odgovor: 

Občina Žalec je junija 2020 dokončala izgradnjo novega postajališče za avtodome – 

PZA Hopslandia Vrbje, z osemnajstimi parkirnimi mesti za avtodome, ter zunanjo 

ureditvijo z zasaditvijo in urbano opremo, skladno s projektom »Postajališče za 

avtodome v okviru centra za zdravo in aktivno življenje – Ekokamp Vrbje 

(Hopslandia)«, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje (november, 

2017). V okviru predmetne investicije so bili nameščeni novi stebrički (4 oskrbni 

stebrički za elektriko in 2 stebrička za vodo ter plačilni avtomat). Predhodno so bila 

na lokaciji štiri parkirna mesta, s stebričkom za oskrbo z vodo in stebričkom za 

oskrbo z elektriko. Predmetna stebrička bosta uporabljena na Postajališču za 

avtodome Žalec. S 1.4.2022 sta bila oba postajališča PZA Vrbje in PZA Žalec predana 

v upravljanje ZKŠT Žalec. Z navedenim datumom je bilo vzpostavljeno plačevanje 

parkirnine za PZA Vrbje za namen pokrivanja stroškov vzdrževanja, skladno s 

sklepom o določitvi višine parkirnine na postajališču za avtodome (sprejetim na 

podlagi 4. odstavka 16. člena Odloka o parkiranju v občini Žalec (Uradni list RS št. 

102/2020)), po katerem znaša parkiranje (camper stop 24 h + 3 kWh elektrika + 100 l 

vode) 10 €/ dan, možno pa je doplačilo za oskrbo (1 kwh elektrike - 0,50 € in 100 l 

vode - 0,50 €). Zaračunavanje turistične takse se ne izvaja. Novi upravljalec je s 

trenutnim obiskom obeh PZA zadovoljen, prav tako pa je za namen povečanja 

obiska pričel z izvajanjem  promocijskih aktivnosti. 
 

 



Blaž Kolar, član Občinskega sveta je na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Žalec dne 
25. maja 2022 podal ustno pobudo za umestitev oziroma izkoriščenje terase hotela za 
razgledišče ali druge ustrezne namene. 
 

Odgovor: 

Možnost izkoriščenja terase hotela za razgledišče ali druge namene bo obravnavana 

v okviru postopka izdelave idejne zasnove kompleksa. 
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