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Izvleček:
Zaznavanje sprememb v kakovosti bivalnega okolja med prebivalci imisijskega območja
Celja
Območje Celja je že vrsto let izpostavljeno prekomernemu onesnaževanju. Po razcvetu
industrije v 19. st. so se začeli pojavljati problemi z onesnaženim zrakom, prstjo, vegetacijo,
vodo in posledično je prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja ljudi. Z namestitvijo čistilnih
naprav in prestrukturiranjem industrije se je stanje v okolju delno izboljšalo. Spreminjanje
onesnaženja najbolj zaznavajo domačini. V zaključni seminarski nalogi me je zanimalo, kako
prebivalci imisijskega območja Celja zaznavajo spremembe v kakovosti svojega bivalnega
okolja. Raziskava temelji na anketiranju prebivalcev imisijskega območja Celja in pregledu
virov o stanju okolja. Ugotovila sem, da Celjani kot najmočnejši vir onesnaževanja še vedno
zaznavajo industrijo, sledi ji promet, ki predstavlja glavni problem mest. Za izboljšanje
ekoloških razmer v Celju bo v prihodnje potrebno še veliko storiti, vendar ne samo na ravni
države in občine, temveč predvsem vsakega posameznika.
Ključne besede: industrija, Celje, odnos do okolja, kakovost bivalnega okolja, onesnaženje
okolja

Abstract:
The perception of changes in the quality of the living environment among the inhabitants
of the Celje immission area
The Celje area has been exposed to excessive pollution for a number of years. Following the
industrial boom of the 19th century, problems with polluted air, soil, vegetation, and water
began appearing, and as a result the health condition of people also worsened. By installing
purification units and restructuring the industry, the condition of the environment partially
improved. The changes in pollution are mostly felt by the locals. This final seminar paper
wishes to discover how the inhabitants of the Celje immission area perceive the changes in
the quality of their living environment. The research method was based on a questionnaire
given to the inhabitants of the Celje immission area as well as on the review of sources
concerning the condition of the environment. The findings show that industry is still perceived
as the strongest source of pollution by the people of Celje, followed by traffic, which is the
biggest problem in cities. In order to improve the environmental conditions in Celje, much still
needs to be done in the future; however, not only by the state and the municipality but also
by each individual.
Key words: industry, Celje, attitude towards the environment, quality of the living
environment, pollution of the environment
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1. Uvod
Celjska kotlina velja za eno najbolj onesnaženih območij v Sloveniji. Za takšno stanje so kriva
tako pretekla bremena kot tudi aktualni onesnaževalci okolja. Glavni vir emisij v preteklosti je
bila industrija, predvsem Cinkarna, ki je močno onesnaževala zrak pa tudi prst. Onesnaženost
zraka se je že zmanjšala, medtem ko so v prsti še vedno izmerjene presežene mejne vrednosti
kadmija in cinka. Danes kot glavni onesnaževalec v ospredje vse bolj prihaja promet, ki močno
onesnažuje predvsem ozračje. Poleg onesnaženja prsti in zraka so posledice vidne tudi na
vodah, vegetaciji in zdravju ljudi. Skozi čas se je stanje onesnaženosti spremenilo in na mnogih
področjih tudi izboljšalo, predvsem ko govorimo o industrijskem onesnaževanju. S pomočjo
anket sem želela ugotoviti, kako prebivalci imisijskega območja Celja opažajo spremembe v
kakovosti svojega bivalnega okolja.

1.1 Namen in cilji
Namen:
-

pregledati onesnaženost okolja na širšem območju Celja;
analizirati, kako prebivalci imisijskega območja Celja zaznavajo spremembe kakovosti
svojega bivalnega okolja;
izpostaviti glavne vire emisij, ki po mnenju anketiranih prebivalcev najbolj
onesnažujejo njihovo okolje, ter to stanje primerjati z dejanskim stanjem
onesnaženosti.

Cilji:
-

analizirati glavne vire onesnaževanja okolja na širšem območju Celja v preteklosti in
danes;
ugotoviti, ali prebivalci imisijskega območja Celja zaznavajo spremembe v
onesnaženosti okolja in njihovo zadovoljstvo z ožjim bivalnim okoljem;
opozoriti na onesnaženost, ki po mnenju prebivalcev najbolj onesnažuje njihovo
bivalno okolje, ter to primerjati z dejanskim stanjem njihovega bivalnega okolja.

1.2 Hipotezi
-

Prebivalci imisijskega območja Celja zaznavajo zmanjšanje onesnaženosti v svojem
bivalnem okolju, predvsem pri zraku in prsti.
Kot glavni vir onesnaževanja še vedno izpostavljajo industrijo.

1.3 Metode dela
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Za proučevanje pokrajinske degradacije je izoblikovanih pet osnovnih modelov in sicer
fizičnogeografske, ekosistemske, pokrajinskoekološke, socialnoekološke in funkcijsko
regionalnogeografske. Od teh sem v zaključni seminarski nalogi uporabila dva modela:



socialnoekološki model – raziskovala sem socialnogeografske posledice pokrajinske
degradacije in odzivnost prebivalcev onesnaženih območij. Onesnaženo okolje ima
različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem okolju, vendar njihovo zaznavanje
degradiranega okolja vedno ne ustreza dejanskemu stanju onesnaženosti. Odvisno je
od stopnje pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja problemov (Plut, Špes, 2004);



funkcijsko reginalnogeografski model – zaradi močne povezanosti naravnih in
družbenih sestavin dojemamo okolje kot enoten sistem, kot naravno okolje z
antropogenimi sestavinami (Plut, 2004).

Uporabljeni sta bili dve delovni metodi: kabinetna in terenska (anketni vprašalnik). Kabinetna
metoda je prevladovala v prvem delu raziskave, kjer sem s proučevanjem strokovne literature
in virov o onesnaženosti okolja v Celju predstavila stanje onesnaženosti pokrajinotvornih
sestavin – zrak, voda, prst in vegetacija ter zdravje ljudi. Pri tem mi je bil v veliko pomoč
občinski program varstva okolja za Mestno občino Celje, podatki pridobljeni na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje in ostala poročila ter raziskave o onesnaženosti celjske
regije.
Osrednji del raziskave je bilo terensko delo (anketiranje). Območje Celja sem na podlagi karte
Degradacijska struktura Celja (Špes, 1998) razdelila na štiri območja. V posameznih območjih
sem anketirala skupaj 208 oseb. Glavni poudarek anketnega vprašalnika je bil na zaznavi
sprememb v onesnaženosti. Za obdelavo podatkov sem uporabila program Excel. Rezultate
anket sem ponazorila tudi grafično. Anketirala sem po naslednjih imisijskih območjih:
- območje 1: center mesta, Dolgo polje, Gaberje in okolica Cinkarne;
- območje 2: Bukovžlak, Slance, zahodni del Teharij, Na zelenici in severni del Medloga;
- območje 3: Nova vas, Hudinja, Trnovlje pri Celju, Dečkovo naselje in Selce;
- območje 4: Medlog, Ostrožno, Lopata, Miklavški hrib in Breg.
Tretji del raziskave je bil usmerjen v sintezo, v kateri sem z orodjema Arc Gis in Inkscape
naredila karto, ki po posameznih območjih prikazuje glavne vire emisij po mnenju
anketirancev. Karto, ki prikazuje subjektivno mnenje anketirancev, sem primerjala z dejanskim
stanjem onesnaženosti.
Kot imisijsko območje Celja sem opredelila:
na severu do avtoceste, naj jugu do Miklavškega hriba in Zagrada, na zahodu od Lopate, preko
Medloga do Savinje, na vzhodu od avtoceste preko Začreta, Bukovžlaka in zahodnega dela
Teharij.
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Karta 1: Imisijsko območje Celja in njegova notranja delitev.

LEGENDA
območje 1: najbolj onesnaženo okolje
območje 2: prekomerno onesnaženo okolje
območje 3: zmerno onesnaženo okolje
območje 4: delno onesnaženo okolje

Vir: Špes, 1998; MOP-GURS:
TK 1 : 25.000

2. Pregled stanja onesnaženosti na širšem območju Celja
Industrija, kot glavni onesnaževalec, se je v Celju začela razvijati konec 19. in v začetku 20. st.
z izgradnjo Cinkarne (1973). Izgradnjo je financirala tedanja avstrijska vlada. Najprej so jo želeli
postaviti v Rimskih Toplicah, kjer se je že nahajala topilnica cinka, vendar se je lastnik bal
škodljivih vplivov, ki bi jih novonastala tovarna lahko prinesla, zato so investitorji morali
poiskati novo lokacijo. Na območju Celja so se bali negativnih vplivov, vendar je bil sklenjen
dogovor o ustanovitvi komisije za odločanje o nadaljnjih ukrepih, če bi prišlo do negativnih
učinkov delovanja Cinkarne na ljudi (Špes, 1998).
Celje je zaradi svoje ugodne lege omogočalo lahek dovoz številnih rud, svinčeve, cinkove,
železne, bakrove, in premoga. Izgradnja južne železnice je industrijsko proizvodnjo še bolj
povezala (Grilc, 2010).
Cinkarna ni bila edini onesnaževalec, saj so se kmalu po njeni postavitvi začele razvijati še
druge tovarne, kot so EMO, Aero, Klima, Libela, Opekarna na Ljubečni, Etol, Žična, Toper,
4

Metka, ki so vplivale na onesnaženje okolja v Celju (Natek, 1976). Te industrijske dejavnosti so
bile vir onesnažil v vse okoljske sestavine, toda v različnem obsegu in stopnji škodljivosti.
Posledice dolgotrajnega onesnaženja so bile zmanjšanje pestrosti rastlinskih in živalskih vrst
na območju vpliva industrije, slabi življenjski pogoji za ljudi, onesnaževanje zraka in prsti.
Stanje okolja lahko ocenjujemo na dveh nivojih:


onesnaženje, ki je posledica delovanja industrijskih obratov v preteklosti, katerih
negativni učinki segajo tudi v današnji čas: opuščena industrijska zemljišča in objekti,
onesnažena urbana in kmetijska zemljišča, odlagališča odpadkov, jalovišča in slučajni
nasipi odpadnih materialov ob prometnicah, v udorninah in jamah. Ta stara okoljska
bremena je potrebno primerno sanirati (Grilc, 2010);



onesnaženje okolja kot posledica današnjih izpustov. Glavni onesnaževalec ni
industrija, temveč lahko kot pomembne onesnaževalce okolja izpostavimo kmetijstvo
(pesticidi, nitrati), energetiko (delci, plini) in promet (delci, ogljikovodiki, hrup). Nekaj
k onesnaževanju prispevajo tudi viri emisij iz smeri Velenja in Zasavja (Grilc, 2010).

K zmanjšanju onesnaženosti je pripomoglo veliko prestrukturiranje industrije, predvsem
Cinkarne iz metalurško-kemične in kovinskopredelovalne industrije v proizvodnjo titanovega
dioksida. Največji napredek na področju zmanjševanja onesnaženja pa je pomenila namestitev
čistilnih naprav.

2.1Onesnaženost zraka
Onesnaženje zraka je problem preteklih (industrija), kot tudi sedanjih emisij (promet). K večji
izpostavljenosti onesnaženju močno prispevajo naravnogeografske značilnosti:
-

kotlinska lega, ki povzroči, da se hladen zrak spušča po pobočju in izpodrine toplejšega.
Na dnu kotline hladen zrak nima kam odteči, zato zastane pri dnu in tvori jezero
hladnega zraka. Ker je zrak pod inverzijo slabo gibljiv, sta prenos in redčenje
onesnaževal onemogočena, poleg tega se pojavijo lokalna gibanja zraka, ki povzročijo
stekanje onesnaženega zraka v smeri proti mestnemu jedru (Domitrovič Uranjek,
1990);

-

vetrovne razmere, saj skoraj polovico leta vlada brezvetrje. Najpogostejša vetrova sta
severozahodnik in jugozahodnik. Glavni industrijski kompleksi se nahajajo na vzhodni
strani Celja, kar pomeni, da zahodni vetrovi prenašajo onesnažen zrak proti vzhodu.
Problem slabe prevetrenosti kotline se pojavlja predvsem v zimskem času, ko je kurilna
sezona na vrhuncu. Na onesnaženje vplivajo tudi lokalni vetrovi, ki povzročajo gibanje
zraka z obrobja proti mestnemu središču. Slednje je za Celje zelo neugodno, ker
industrijski obrati ležijo na mestnem obrobju, stekanje zraka pa prinaša onesnažen zrak
v mestno središče (Špes, 1998);
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-

delovanje mestnega toplotnega otoka: kjer se topel zrak nad mestom dviga, na
njegovo mesto prihaja hladnejši zrak, na tak način se posledično prenašajo
onesnaževala po samem mestu (Špes, 1998).

2.1.1 Pretekla onesnaženost zraka
Problem onesnaženosti zraka se je začel pojavljati z nastankom prvih industrijskih obratov v
začetku 19. st. Za potrebo delovanja Cinkarne so najprej uporabljali cinkov karbonat, ki ni
zahteval predhodnega praženja, kasneje pa so uvedli cinkovo svetlico, ki vsebuje več žvepla.
Problem je bil, da je premog, ki so ga dovažali iz okoliškihbmočij, vseboval veliko žvepla. V
pražarnah so ves žveplov dioksid, ki se je sproščal pri postopku, spuščali v zrak. Poleg pražarne
so kasneje zgradili še obrat za žveplovo kislino. Proizvodnja je naraščala, s tem pa tudi emisije
SO2 , saj so le manjši del slednjih zajeli za potrebo pridobivanja žveplove kisline (Špes, 1998).
Cinkarna ni bila edini vir SO2, toda sredi preteklega stoletja je bil njen delež pri izpustih emisij
največji (73 %). Poleg SO2 je bil problem onesnaženosti ozračja s fluoridi, trdimi delci,
neizgorelimi ogljikovodiki in dušikovimi oksidi. Potreba po velikih količinah industrijskih
izdelkov je imela prednost pred kakovostjo ozračja. Šele v drugi polovici petdesetih let se je
pričelo razpravljati o razsežnostih onesnaženja. Prve meritve onesnaženosti zraka v Celju so
bile opravljene leta 1967/68. Da bi izboljšali stanje ozračja, so sprejeli številne ukrepe za
izboljšanje kakovosti zraka: uporaba čistejših goriv, širjenje plinskega omrežja, nameščanje
čistilnih naprav v industriji, upoštevanje navodil o varovanju okolja pri novih investicijah,
preverjanje kakovosti zraka (Domitrovič Uranjek, 1990). Leta 1973 se je Cinkarna preusmerila
v proizvodnjo titanovega dioksida, vendar je tudi s tem oddajala v ozračje precejšnje količine
SO2. Stanje se je izboljšalo šele z uvedbo odžvepljevanja, ki je za 90 % zmanjšal emisijske
koncentracije (Špes, 1998).
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Slika 1: Celje, spremembe v onesnaženosti: povprečna letna koncentracija SO2 v obdobju
1992–2010.
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Vir: Gobec in sod., 2012.
2.1. Aktualne razmere
Danes je najbolj problematično onesnaženje zraka z delci PM 10 in ozonom.
Glavni viri delcev PM10 so promet (53 %), tehnološki procesi v industriji (28 %) in kotlovnice, ki
uporabljajo kurilno olje (15 %) (Vovk Korže, Sajovic, 2009). Leta 2012 je bila 55-krat presežena
mejna dnevna imisijska vrednost, po priporočilih je lahko presežena 35-krat (Bolte in sod.,
2013).
Glavni viri škodljivega prizemnega ozona so promet, lahkohlapne organske snovi iz industrije,
gospodinjstva, bencinske črpalke in kemične čistilnice. Onesnaženost zraka z ozonom je večja
pri višjih temperaturah, saj so takrat reakcije intenzivnejše (Vovk Korže, Sajovic, 2009). V
zadnjem času zaznavamo prekoračene povprečne koncentracije ozona, tako je po podatkih iz
leta 2012 povprečna letna koncentracija znašala 49 µg/m3 medtem ko je dovoljena letna
vrednost 40 µg/m3 (Bolte in sod., 2013).
Onesnaženost z SO2 danes ni več problematična, saj mejne vrednosti zadnja leta niso bile
presežene.

2.2Onesnaženje prsti
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Uredba o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda definira, da je prst
onesnažena, kadar vsebuje toliko škodljivih snovi, da se zmanjša njena samoočiščevalna
sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, zavira ali preprečuje rast
rastlin, onesnažuje podtalnica oz. rastline, ali je zaradi škodljivih snovi kako drugače okrnjena
trajna rodovitnost tal (Uredba o ugotavljanju, 2013).

2.3.1 Onesnaženost prsti v preteklih desetletjih
Posledice razvoja industrije, kmetijstva in zgoščanje urbanega naselja so se odrazile v okolju,
predvsem v povečanih koncentracijah nekaterih kovin (Cd, Zn, Pb).
Prve raziskave, ki so bile narejene na področju raziskovanja onesnaženosti prsti na območju
Celja, so bile objavljene leta 1989 (Lobnik s sod., 1989). Odvzeti so bili vzorci na 117 lokacijah
v globinah 0–5, 5–20 in 20–30 cm. Analizirali so vsebnosti kovin in težkih kovin, fluoridov in
skupin organskih nevarnih snovi. Z meritvami so dokazali izstopajočo vsebnost kadmija (Cd),
svinca (Pb) in cinka (Zn); na nekaterih lokacijah so bile povečane vsebnosti niklja (NI) in arzena
(As). Na nekaterih njivskih površinah so bili zaznani tudi ostanki triazinskih herbicidov.
Ugotovili so, da je v Celju z vsaj enim elementom onesnaženih preko 7000 ha površine občine
Celje oz. okoli 2800 ha kmetijskih zemljišč, od tega okoli 180 ha njiv (Grilc, 2010). Največje
vrednosti so bile izmerjene v starem delu mesta in na vzhodni industrijski strani. Na podlagi
podatkov o stanju onesnaženosti s težkimi kovinami so začeli pripravljati ukrepe za izboljšanje
prsti (Vovk Korže, Sajovic, 2009).
Preglednica 1: Vsebnost nekaterih kovin v mg/kg suhe snovi v tleh leta 1989 in normativne
vrednosti.
Kovine

Povprečje

Minimum–
maksimum

Normativ

Kadmij (Cd)

2,5

0,2–21,4

Mejna
vrednost
1

Cink (Zn)

337

55–3010

200

300

720

Svinec (Pb)

99,5

17–657

85

100

530

Baker (Cu)

24,8

5,6–99,5

60

100

300

Nikelj (Ni)

25,2

1,9–76,4

50

70

210

Krom (Cr)

25,1

4,8–61,1

100

150

380

Arzen (As)

6,4

1,0–85,0

20

30

55

Živo srebro
(Hg)

0,32

< 0,1–1,39

0,8

2

10

Vir: Vidak, 2011.
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Opozorilna
vrednost
2

Kritična
vrednost
12

Prekomerno vsebnost težkih kovin v prsti so pokazale tudi številne kasnejše raziskave, Šajn je
s sodelavci Geološkega zavoda Slovenije odvzel vzorce prsti in podstrešnega prahu na 97
lokacijah v mestu in okolici. Dokazal je prekomerno vsebnost kadmija, cinka in svinca (Vovk
Korže, 2009). Leta 2005 je V. Grilc s sodelavci Kemijskega inštituta Slovenije opravil študijo, ki
je pokazala močno onesnaženje območja stare Cinkarne z arzenom, kadmijem, svincem in
cinkom.

2.3.2 Aktualna onesnaženost prsti
Problem pri onesnaženju prsti je povečana vsebnost težkih kovin, ki ostajajo v prsti dolgo časa.
Vežejo se na organske snovi in glinene delce, ta vezava posledično povzroči povečane
koncentracije kovin v prsti skozi dolga obdobja in počasno izločanje. Čas, v katerem se
koncentracija težkih kovin v prsti zmanjša za polovico, je za cink od 70 do 510 let, za kadmij od
13 do 1100 let, za baker od 310 do 1500 let in za svinec od 740 do 5900 let (Vidak, 2011).
Zaradi dolge razpolovne dobe težkih kovin se onesnaženje prsti ni dosti izboljšalo. Najbolj
onesnažena prst je na območju Bukovžlaka, Teharij in stare Cinkarne, kjer količina večine kovin
presega priporočene vrednosti (Vidak, 2003). Leta 2008 so na območju Bukovžlaka vzorčili prst
na globini 30 cm. Rezultati so pokazali, da kadmij še vedno presega opozorilno imisijsko
vrednost in je v rdečem območju ter da vsebnost cinka presega mejno imisijsko vrednost za
prst (Grčman, 2009).

2.3Kakovost vodnih teles
Glavno vodno ožilje Celjske kotline tvorijo vodotoki Savinja, Hudinja in Voglajna s pritoki.
Savinja zbira številne pritoke na 101 km dolgi poti do izliva v Savo. Najbolj izpostavljeno
območje naglo odtekajočih voda je pri Celju, kjer se zbere voda iz 89 % celotnega porečja.
Večina vodotokov, ki napajajo Savinjo, je hudourniškega značaja, ob visokih vodah so bogati s
kisikom in imajo veliko samočistilno sposobnost, problem pa se pojavi poleti (Domitrovič
Uranjek, 1990).

2.4.1 Pretekla onesnaženost voda

Porast industrije in urbanizacije je povzročil povečanje porabe vode in s tem tudi odplak.
Zaradi nizke ozaveščenosti ljudi in prevladujočih gospodarskih interesov onesnaženih voda
niso začeli pravočasno čistiti. V začetku sedemdesetih let je bila kakovost nekaterih vodotokov
katastrofalna. Neprečiščeno odpadno industrijsko vodo so izlivali neposredno v vodotoke,
občasno je prišlo do izlitja naftnih derivatov in kislin, komunalne deponije niso bile ustrezno
zaščitene in prihajalo je do izcejanja vod v vodotoke, na vodovarstvenem območju v okolici
Medloga je bilo prisotno intenzivno kmetovanje, v vodotokih je bila povišana vsebnost
sulfatov, organskih odpadkov, detergentov, nitratov, amonijaka, fosfatov. Odseki Voglajne in
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Hudinje so bili biološko mrtvi. Glavni vir onesnaževanja Voglajne je bila Cinkarna, Hudinje pa
Etol. Savinja je pri Medlogu sodila v II. kakovostni razred, po dotoku Voglajne in odpadkov iz
Celja pa je prešla v III.–IV. kakovostni razred. Zaskrbljujoče je bilo tudi stanje vzhodne Ložnice,
ki je po izlivu izcednih vod cinkarniške deponije in izcednih vod komunalnega odlagališča prešla
iz I. v IV. kakovostni razred (Domitrovič Uranjek, 1990).

Stanje voda se je začelo izboljševati konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let. Takrat
so postajali vse glasnejši naravovarstveniki, ribiči, lovci, ekologi in vplivali na to, da je industrija
začela s čiščenjem odplak. Dogradili so kanalizacijsko omrežje, izgradili čistilne naprave, pričeli
s čiščenjem odpadnih industrijskih voda in izcednih voda iz odlagališč. Stanje se je precej
izboljšalo (Domitrovič Uranjek, 1990).

2.4.2 Aktualna onesnaženost voda
Savinja in Voglajna sta vključeni v državni monitoring vodotokov. Analize vzorcev so pokazale,
da je kemijsko stanje Savinje v Medlogu v letu 2011 ocenjeno z dobro, Voglajne pa z zmerno.
Razlog za zmerno stanje Voglajne (merilna postaja Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno)
je v povprečni letni koncentraciji kobalta 0,48 µg/l in sulfatov 391,8 mg/l (Cvitanic in sod.,
2013). Monitoring kakovosti podtalnice se izvaja na enajstih merilnih mestih – samo štiri
merilna mesta se nahajajo znotraj mestne občine Celje – Medlog I, Medlog II, Levec in Levec
AMP (Vovk Korže, 2009).
Leta 2011 je bilo kemijsko stanje slabo, ker so ocenili, da je onesnaženega več kot 30 %
vodnega telesa. Razlog za slabo oceno Savinjskega vodnega telesa je predvsem kmetijstvo –
onesnaženje z nitrati. Standard kakovosti obremenjenosti z nitrati je bil presežen na petih od
enajstih merilnih mest, in sicer v Orli vasi, Šempetru, Levcu, Levcu AMP – 1 na črpališču v
Medlogu – koncentracije nitratov se na teh mestih že več let gibljejo nad standardom
kakovosti (Gacin, Mihorko, 2012).

2.6 Poškodovanost vegetacije
Na vegetaciji so negativni vplivi onesnaženja najbolj vidni. Obseg in stopnja poškodovanosti
vegetacije je odvisna od stopnje in načina onesnaženosti ter ekoloških pogojev. Na vegetaciji
so vidne predvsem posledice delovanja SO2 in fluoridov (Domitrovič Uranjek, 1990).

2.6.1 Pretekla poškodovanost vegetacije
Na izjemno poškodovanost vegetacije kažejo naslednji podatki:
-

leta 1952 je bilo 1311 ha poškodovanih gozdov,
leta 1970 se je delež povečal na 2785 ha,
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-

leta 1980 je delež poškodovanosti dosegel 3716 ha, od tega je bilo 14 % uničenih in
močno poškodovanih gozdov.

V celjski občini je bila tako leta 1980 od skupno 10.557 ha gozdov zaradi onesnaženosti zraka
poškodovana ena tretjina (35 %) gozdov (Domitrovič Uranjek, 1990).
Gozdovi so bili najbolj poškodovani na vzhodnem in jugovzhodnem delu mesta ter na vzhodni
strani kotline, prav tako tudi na prvih vzpetinah južno od mesta (Aljažev hrib, Miklavški hrib).
S propadanjem gozdov so se spreminjale tudi kemijske lastnosti prsti. Zaradi povečane
prisotnosti težkih kovin v prsti poskusno pogozdovanje Aljaževega hriba ni uspelo, saj je tudi
drevje, ki je kljubovalo onesnaženemu zraku, začelo odmirati zaradi zastrupljenih rastišč (Špes,
2014).

2.6.2 Današnja poškodovanost vegetacije
Način spremljanja stanja gozdov od druge polovice devetdesetih let poteka na dveh ravneh,
na sistematični mreži (16 x 16 km oz. 8 x 8 km ali 4 x 4 km) in v okviru intenzivnega spremljanja
stanja gozdov.
Povprečna osutost iglavcev za Slovenijo v letu 2013 je znašala 26,1 % in listavcev 2,5 %. V Celju
in povprečju za Slovenijo se je v primerjavi z letom 2012 povprečna osutost iglavcev zvišala za
0,3 % in listavcev za 1,1 %. Splošen trend v zadnjih letih je zmanjševanje povprečne osutosti
listavcev, osutost iglavcev pa ostaja nespremenjena. Najvišji delež osutosti imata dob in
domači kostanj. Kljub poslabšanju stanja listavcev v letu 2013 so listavci v primerjavi z iglavci
še vedno manj poškodovani. Najpogostejši vzroki za poškodovanost krošnje dreves so škodljivi
abiotski dejavniki (temperatura, osvetljenost, relativna vlažnost), na drugem mestu so
škodljive glive in na tretjem žuželke. Vplivi človeka na poškodovanost krošnje so med vsemi
škodljivi dejavniki najmanjši (Simončič in sod., 2014).

2.7 Zdravstveni problemi kot posledica onesnaženosti okolja
Znano je, da obstaja korelacija med onesnaženostjo in zdravstvenim stanjem prebivalstva.
Zdravstvene težave povečujejo problemi s pitno vodo, odplakami in nalezljivimi boleznimi.
Ogroženost prebivalstva narašča tudi zaradi sodobnih zdravstveno-ekoloških problemov, kot
so onesnaženost ozračja, hrup, sevanje … (Domitrovič Uranjek, 1990).

2.7.1 Negativni učinki onesnaževanja okolja, ki so se v preteklih desetletjih
kazali na zdravju prebivalcev
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V preteklosti so izstopale predvsem bolezni dihal, naraščalo je število kronični pljučnih obolenj
in alergij. Raziskava Vpliv onesnaženosti zraka na zdravstveno stanje prebivalstva v občini Celje
in Slovenske Konjice iz leta 1984 je ugotovila naslednje:

-

-

obolevnost na dihalih je mnogo višja pri Celjanih kot Konjičanih;
pri obolevanju za akutnimi respiratornimi boleznimi prednjačijo Celjani. V letu
preiskave je za akutnimi boleznimi pljuč v Celju zbolelo 35 % preiskovanih otrok, v
Slovenskih Konjicah pa manj kot 20 %;
obstrukcija, ki je eden najugodnejših znakov za številne pljučne bolezni, je ugotovljena
pri 60 % odraslih Celjanov in le pri 20 % odraslih Konjičanov.

Leta 1984 so bili škodljivi učinki najpogostejših onesnaženj na specifično obolevnost na
Celjskem še premalo znani (Domitrovič Uranjek, 1990).

2.7.2 Aktualne zdravstvene težave, povezane z dejavniki okolja
Leta 2011 je bila narejena raziskava na področju umrljivosti, obolevanja zaradi specifičnih
bolezni, ki bi lahko bile posledica izpostavljenosti škodljivostim v okolju (kronična obolenja
dihal), ter na področju obolevnosti za rakom in motenj rodnosti. Z raziskavo so želeli ugotoviti,
ali obstajajo značilne razlike med prebivalci Celja, ki so izpostavljeni onesnaženemu okolju, in
prebivalci Slovenije. Rezultati raziskave so pokazali naslednje:
-

-

-

-

Starostno standardizirana umrljivost v regiji Celje in v UE Celje je podobna kot
povprečje za Slovenijo in manjša kot povprečje v regiji.
Najpogostejši vzroki smrti med prebivalci regije so bolezni srca in ožilja, sledijo rakave
bolezni. Trend pri boleznih srca in ožilja kaže upadanje, pri rakavih boleznih pa
naraščanje deleža umrlih.
Razširjenost kroničnih bolezni pljuč (bronhialna astma in kronična obstruktivna pljučna
bolezen) med odraslimi prebivalci UE Celje ocenjujejo na 10,6 %, kar je več od
povprečja za Slovenijo (6,8 %).
Tveganje, da bodo prebivalci UE Celje zboleli za katerimkoli rakom, je primerljivo s
povprečnim slovenskim tveganjem.
Med najpogostejšimi raki je tveganje za nastanek raka dojke in prostate med prebivalci
UE Celje v primerjavi s Slovenjo 1,2-krat večje.
Med raki, ki jih lahko povzroča izpostavljenost toksičnim kovinam, se je pokazala večja
možnost obolevnosti za ledvičnim rakom v občini Vojnik, znotraj naselij v občini Celje
in okolici pa je tveganje za nastanek ledvičnega raka večje na območju naselij
Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance in Teharje, na vzhodnem robu imisijskega
območja.
Da bi lahko sklepali o vzrokih za različno razširjenost nekaterih rakov znotraj
obravnavanega območja, bi morali poznati izpostavljenost različnim dejavnikom
tveganja. Na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov ni mogoče potrditi povezave med
izpostavljenostjo toksičnim kovinam v bivalnem okolju in ugotovljenimi presežki
nekaterih rakov.
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-

Proučevanju motenj rodnosti, kot so mrtvorojenost, prezgodnji porod, majhna
porodna teža novorojenčkov in spontani splav, ne kaže na razlike v pogostosti med UE
Celje, regijo Celje in Slovenijo (Grilc, 2010).

3. Zaznavanje sprememb onesnaženosti okolja
Ljudje zaznavamo svet okoli sebe s pomočjo dražljajev, ki iz okolja prihajajo do naših čutil in
možganov. Vsak posameznik ima svoj zaznavni prag, ki je odvisen od več dejavnikov (starost,
poklic, spol …), ki vplivajo na to, da spremembe v okolju zaznavamo različno intenzivno.
Najpreprostejši način za ugotavljanje, kako ljudje zaznavajo spremembe v okolju, je anketa.
V okolju nenehno potekajo spremembe, ki jih človek doživlja in se do njih opredeljuje.
Doživljanje okolja je subjektivno in posledično so tudi človekovi odzivi subjektivni. Brez zaznav
bi nam bilo onemogočeno doživljanje prostora, saj so le-te nekakšna vez med človekom in
okoljem, v katerem živi. Zaznave so subjektivne predvsem zato, ker to, kar človek v svojem
okolju zazna, ni odvisno samo od značilnosti okolja in delovanja človeških čutil, temveč tudi od
procesov, ki potekajo v možganih, ter od naših izkušenj, potreb in čustev. Zaznavanje nastane
najprej kot posledica nekega dražljaja iz okolja, katerega sprejmejo čutila. Dražljaj se pretvori
v živčno vzburjenje, ki pride do možganov in se tam oblikuje v smiselno zaznavo okolice. Kaj v
okolju bo človek zaznal, je odvisno od lastnosti dražljajev. Najbolj zaznavamo intenzivne
dražljaje, ki se bolj vrivajo v zavest: močan vonj, glasen zvok, intenziven okus (Kompare in sod.,
2006). V preteklosti so bile posledice obsežnega onesnaženja Celjske kotline izredno močni
dražljaji, ki so povzročili zaznavanje onesnaženosti pri prebivalcih Celja, npr. pojavljanje
smoga, spremembe barve vode (postala je bolj kalna, rjava), Dražljaje, ki se bolj spreminjajo,
zaznamo hitreje. Onesnaženost Celjske kotline se je z uvedbo čistilnih naprav in
prestrukturiranjem industrije močno zmanjšala, kar so zaznali tudi prebivalci Celja, saj so bile
spremembe občutne in hitre (predvsem na področju onesnaženosti zraka, vode in nekoliko
počasnejše pri obnovi vegetacije) (Kompare in sod., 2006). Doživljanje okolja pa nikoli ni odraz
dejanskega stanja, za kar so krivi tudi t. i. filtri (dejavniki, ki vplivajo na različno razumevanje
okolja). Filtri so starostna, izobrazbena, poklicna, ekonomska sestava prebivalstva, navezanost
na naravo, lastništvo zemlje, veroizpoved, čustva in osebni motivi (Špes, 2014).

3.2 Značilnosti vzorca
Da bi izvedela, kako prebivalci imisijskega območja Celja zaznavajo spremembe v
onesnaženost okolja, sem marca 2014 opravila 208 anket. Anketirala sem znotraj štirih
območij, ki sem jih predhodno določila na podlagi karte M. Špes Degradacijske strukture Celja.
V območju 1 je okolje najbolj onesnaženo, v območju 2 prekomerno onesnaženo, v območju
3 zmerno onesnaženo in v območju 4 delno onesnaženo.
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Slika 2: Anketiranci po območjih glede na spol.
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Vir: ankete, 2014.

Slika 3: Anketiranci glede na starost in izobrazbo.
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Vir: ankete, 2014.

Zastopanost po spolu je neenakomerna. Na splošno s 60 % prevladujejo ženske, katerih je
največ v območju 3 (73 %), najmanj pa v območju 4 (52 %). Po izobrazbi izstopajo tisti z
narejeno srednjo/ poklicno šolo. Višjo šolo ima narejeno največ anketirancev starih med 40 in
59 let.
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3.3 Spremembe v onesnaženosti okolja po mnenju anketiranih prebivalcev
Anketiranci na splošno ugotavljajo, da se je onesnaženost njihovega bivalnega okolja delno
zmanjšala (39 %). Spremembe zaznavajo kot izboljšanje kakovosti posameznih
pokrajinotvornih sestavin (voda, prst, zrak, vegetacija in zdravje). Po njihovem mnenju se je
najbolj izboljšala kakovost vode, zraka in vegetacije, poslabšala pa kakovost prsti ter njihovo
zdravje. Predvsem zrak se je glede na preteklo stanje izboljšal, vendar ne v takšni meri, da ne
bi bil več moteč v bivalnem okolju. Med moteče dejavnike poleg onesnaženega zraka v okolju
sodita tudi hrup (22 %) in onesnažena prst (18 %). Kljub vsem tem negativnim dejavnikom pa
je na splošno 55 % anketirancev s svojim bivalnim okoljem zelo zadovoljnih.

Slika 4: Sprememba kakovosti posameznih sestavin po mnenju anketiranih (2014).
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Vir: ankete, 2014.
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zdravje

Karta 2: Sprememba v onesnaženosti bivalnega okolja po posameznih območjih (2014).

Legenda:
Onesnaženost:

Območja:

narašča

območje 1: najbolj onesnaženo okolje

delno zmanjša

območje 2: prekomerno onesnaženo okolje

močno zmanjša

območje 3: zmerno onesnaženo okolje

ni sprememb

območje 4: delno onesnaženo okolje

meja med različno onesnaženimi območji

Vir: ankete, 2014; Špes, 1998, MOP-GURS: TK
1 : 25000

V vseh štirih območjih prebivalci zaznavajo, da so se v zadnjih treh letih na področju
onesnaženja zgodile spremembe. V območja 1 zaznavajo naraščanje onesnaženja, medtem ko
je v ostalih treh območjih opazno delno zmanjšanje. Še posebej velik delež (70 %) je tistih, ki
menijo, da se je onesnaženost delno zmanjšala v območju 3.
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Slika 5: Sprememba v onesnaženosti bivalnega okolja, ki jo zaznavajo različne starostne
skupine.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Manj kot 20 let
narašča

20 - 39 let
delno zmanjšala

40 - 59 let
močno zmanjšala

60+ let
ni sprememb

Vir: ankete, 2014.

Zanimivo je videti, kako se do sprememb v onesnaženosti okolja opredeljujejo posamezne
starostne skupine. Za najbolj skrajne odgovore so se odločali mladi do 20 leta starosti in
starejši od 65 let. 57 % mladih do 20 leta in 38 % starejših od 65 let meni, da je onesnaženost
v zadnjih treh letih močno narasla. Pripadniki srednje generacije so se odločali za manj skrajne
odgovore, večina jih namreč meni, da se je onesnaženost delno zmanjšala. Takšno zaznavanje
okolja bi pri mladih lahko razložili z večjo okoljsko ozaveščenostjo v zadnjem času. S
problematiko onesnaženosti in ohranjanja okolja so se srečevali že v osnovni šoli (projekta
Ekošola, Planetu Zemlja prijazna šola) in posledično onesnaženost zaznavajo intenzivneje.
Starejši pa so dovzetnejši za bolezni in povečanje onesnaženosti hitreje občutijo.
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3.2.2 Izboljšave za zmanjšanje onesnaženosti okolja.

Karta 3: Razlog za zmanjšanje onesnaženosti okolja (po mnenju anketirancev).

Legenda:
Kaj vpliva na zmanjšanje onesnaženosti

Območja

okolja?
manj prometa

območje 1: najbolj onesnaženo okolje

manj hrupa

območje 2: prekomerno onesnaženo okolje
območje 3: zmerno onesnaženo okolje

manj degradirana prst
bolj čisto, urejeno okolje

območje 4: delno onesnaženo okolje

čistejši zrak
drugo
meja med različno onesnaženimi območji

Vir: ankete, 2014; Špes, 1998 in MOP-GURS: TK 1 :
25000
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Anketiranci so v vseh štirih območjih zaznali, da je okolje čistejše in bolj urejeno ter da se je
izboljšala kakovost zraka; slednje meni 58 % anketirancev iz območja 1, 54 % iz območja 2, 48
% iz območja 3 ter 40 % iz območja 4 (odstotki združujejo odgovore: čistejši zrak in bolj čisto,
urejeno okolje). Najmanj izboljšav v vseh štirih območjih anketiranci opazijo na področju hrupa
in prometa, kar niti ni presenetljivo, saj vemo, da je le-ta v porastu.

3.2.3 Dejavniki, ki znižujejo kakovost bivalnega okolja
Karta 4: Dejavniki, ki znižujejo kakovost bivalnega okolja.

Legenda:
Kaj znižuje kakovost bivalnega okolja?

Območja:
območje 1: najbolj onesnaženo okolje

onesnažen zrak
onesnažena prst

območje 2: prekomerno onesnaženo okolje
območje 3: zmerno onesnaženo okolje

oporečna pitna voda

območje 4: delno onesnaženo okolje

bližina nestanovanjskih objektov
hrup
poškodovana vegetacija
drugo
meja med različno onesnaženimi območji

Vir: Vir: ankete, 2014; Špes, 1998 in MOP-GURS:
TK 1 : 25000
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Na vprašanje o dejavnikih, ki najbolj znižujejo kakovost bivalnega okolja, je največ
anketirancev iz vseh štirih območij izpostavilo hrup in onesnažen zrak. Pri prejšnjem poglavju
je bil zrak izpostavljen kot element, ki je bil v zadnjem času deležen največ izboljšav, tu pa je
predstavljen kot dejavnik, ki močno znižuje kakovost bivalnega okolja. Anketiranci zaznavajo
izboljšave v kakovosti zraka, vendar le-teh očitno še ni dovolj, da bi lahko o zraku govorili kot
o nemotečem elementu ali pa je tovrstno prepričanje v njih še močno ukoreninjeno, saj je bil
zrak dolga desetletja v Celju prekomerno onesnažen. Onesnaženost zraka moti 42 %
anketirancev iz območja 1, 31 % iz območja 2, 33 % iz območja 3 in 28 % iz območja 4. Med
dejavnike, ki znižujejo kakovost bivalnega okolja, sodi tudi onesnažena prst, ki marsikje še ni
bila ustrezno sanirana.

3.2.4 Zadovoljstvo z bivalnim okoljem
Najboljši pokazatelj, kako anketiranci zaznavajo trenutno stanje v svojem bivalnem okolju, je
vprašanje o zadovoljstvu. Anketiranci so imeli na voljo štiri odgovore, dva sta bila zmerna
(zadovoljni/nezadovoljni), dva pa skrajna (zelo zadovoljni/zelo nezadovoljni).
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Karta 5: Zadovoljstvo z bivalnim okoljem.

Legenda:
Zadovoljstvo z bivalnim okoljem
zelo zadovoljni
zadovoljni

Območja:
območje 1: najbolj onesnaženo okolje
območje 2: prekomerno onesnaženo okolje
območje 3: zmerno onesnaženo okolje

nezadovoljni

območje 4: delno onesnaženo okolje

zelo nezadovoljni

z
meja med različno onesnaženimi območji

Vir: ankete, 2014; Špes, 1998 in MOP-GURS: TK 1 : 25000

Najbolj so s svojim bivalnim okoljem zadovoljni anketiranci območja 4 (70 %). Rezultat ne
preseneča, saj spada območje 4 med najmanj onesnažena. Presenetljiv je odgovor, da je s
svojim bivalnim okoljem zadovoljnih 47 % anketirancev območja 1, ki velja za najbolj
onesnaženo. V skladu s pričakovanji pa je s svojim bivalnim okoljem nezadovoljnih 45 %
anketirancev območja 2. Pričakovali bi, da bo največji delež tistih, ki so zelo nezadovoljni, v
območju 1 in 2, vendar je njihov delež največji v območju 3 (30 %).

3.2.5 Predlogi anketirancev za izboljšave
21

Anketiranci zelo dobro zaznavajo onesnaženost bivalnega okolja in posledično tudi zelo dobro
vedo, kaj bi bilo potrebno v prihodnje urediti za izboljšanje ekoloških razmer v njihovem
bivalnem okolju.

Po mnenju anketirancev bi bilo za izboljšanje v njihovem bivalnem okolju potrebno:









zmanjšati promet (35 %),
ozavestiti ljudi o smotrnejšem ravnanju z odpadki (16 %),
prenehati z obratovanjem Cinkarne ali jo premestiti v drugo okolje (14 %),
na s cinkom in kadmijem onesnaženih območjih zamenjati zemljo (9 %),
prepovedati gnojenje njiv z gnojnico (8 %),
več sredstev nameniti uvedbi boljših čistilnih naprav (7 %),
prepovedati individualno sežiganje odpadkov (6 %),
izboljšati protipoplavno zaščito (5 %).

Pri odgovorih na vprašanje o potrebnih izboljšavah se najpogosteje pojavljata promet in
industrija. Iz odgovorov lahko sklepamo, da si anketiranci želijo boljšo prometno ureditev, ki
bo manj obremenjevala bivalno okolje. Še vedno se kot velik okoljski problem pojavlja
industrija, predvsem Cinkarna, ki jo prebivalci še vedno zaznavajo kot krivca za onesnaženo
okolje. Kar 14 % vprašanih je odgovorilo, da bi bilo potrebno Cinkarno zapreti ali jo premestiti
v drugo okolje. Pri tem se veliko anketirancev zaveda posledic, ki bi jih prinesla premestitev,
predvsem brezposelnosti, Cinkarna namreč zaposluje 993 delavcev (podatek za leto 2013) (O
poslovanju, 2013). Anketiranci se zavedajo tudi, da bi premestitev Cinkarne v drugo okolje
povzročila onesnaženje tudi tam. Pri anketiranju sem zaznala osebno dilemo anketirancev o
pozitivnih in negativnih učinkih delovanja Cinkarne. Kot problem, ki ga bo v prihodnje
potrebno urediti, so anketiranci omenili tudi sanacijo območij, ki so onesnažena s kadmijem,
cinkom in svincem. Rešitev za nastalo onesnaženje vidijo v zamenjavi prsti. Slednje jih je
mnogo že storilo na svojih vrtovih, kjer prej pridelava hrane ni bila priporočljiva. Problem
sanacije ima široke razsežnosti in ga bo zaradi intenzivnosti pojava potrebno reševati ne samo
na lokalni ravni, temveč tudi na občinski in državni. Neustrezno ravnanje z zemljino z
onesnaženega območja (kakršno je bilo neustrezno saniranje zemljine z območja Tehnopolisa,
ki je bila pripeljana v Bukovžlak) še poveča nezadovoljstvo med domačini. Presenetljiv je
podatek, da 16 % anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje, meni, da bi bilo potrebno
povečati ozaveščenost ljudi. Menijo, da lahko že sami naredimo dovolj za zmanjšanje okoljskih
bremen v svojem bivalnem okolju.

4. Glavni viri onesnaževanja po mnenju anketirancev in primerjava z
dejanskim stanjem
Ljudje različno zaznavamo pojave v svojem bivalnem okolju, tudi onesnaženem. Kot odgovor
na vprašanje, kaj so glavni onesnaževalci v bivalnem okolju, so imeli anketiranci na voljo več
možnosti:
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industrija,
promet,
divja odlagališča smeti,
kmetijstvo,
individualna kurišča in ogrevanje stanovanj.

Odgovori v vseh štirih območjih so si bili zelo podobni, kljub temu da zajema imisijsko območje
Celja zelo veliko površino z raznolikimi viri onesnaževanja. Kot izstopajoča vira onesnaževanja
so anketiranci izpostavili Cinkarno in promet. Po posameznih območjih ni večjih odstopanj, v
območju 1 in 2 anketiranci kot glavni vir onesnaževanja zaznavajo industrijo, v območju 3 in 4
pa promet. Vsi ti podatki o viru onesnaževanja niso odraz dejanskega stanja, ampak odraz
subjektivnega zaznavanja.
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Karta 6: Glavni viri imisij po mnenju anketirancev.

LEGENDA:

kmetijstvo

promet

individualna kurišča

Glavni vir onesnaženja okolja
industrija

divja odlagališča
ogrevanje stanovanj

Vir: ankete, 2014; Špes, 1998 in MOP-GURS: TK 1:25000

Območja
območje 1: najbolj onesnaženo okolje
območje 2: prekomerno onesnaženo okolje
območje 3: zmerno onesnaženo okolje
območje 4: delno onesnaženo okolje

Glavni onesnaževalci

meja med različno
onesnaženimi
območji
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Glavni vir emisij, ki je povzročal močno onesnaževanje v preteklosti, je bila industrija. S
prestrukturiranjem in uvedbo čistilnih naprav so se razmere izboljšale, vendar so negativni
učinki preteklega onesnaževanja še danes opazni predvsem v zdravstvenem stanju ljudi
(rakotvornost) in v obremenitvah celjske prsti (predvsem s težkimi kovinami Cd, Zn, Pb). V
Celju tudi danes obratujejo številni industrijski obrati (Cinkarna, EMO frite, Merkša, sežigalnica
komunalnih odpadkov, pocinkovalnica), ki predvsem zaradi ostrejših okoljskih standardov
manj onesnažujejo okolje.
Danes se največji vpliv industrije kaže v območjih 1 (Cinkarna) in 2 (deponija Bukovžlak ter
vplivi Cinkarne in Železarne Štore).
Vir onesnaževanja, ki v zadnjem času še pridobiva na pomenu, je promet. Celje leži na
prometno izjemno ugodni legi, na stiku cestnih in železniških koridorjev. Število avtomobilov
narašča predvsem zaradi slabo organiziranega javnega cestnega in železniškega transporta, pri
čemer se prebivalci Celja raje odločajo za uporabo osebnih vozil, pretežno motorjev na
notranje izgorevanje (Marijan, 2013). Število registriranih osebnih avtomobilov je bilo leta
2008 na območju MO Celje 24.856, leta 2011 pa 25.066 (Statistični urad …, 2011). O povečanju
prometa kažejo tudi podatki o prometni obremenjenosti cest različnih kategorij, na katerih je
opazen porast prometa med letoma 2006 in 2010 ter minimalno zmanjšanje leta 2012. Da bo
promet tudi v prihodnje še pridobival na pomenu, kaže ena izmed različic trase tretje razvojne
osi, po kateri naj bi avtocesta v svojem osrednjem delu osi potekala od Celja proti Zidanemu
Mostu, Radečam in nato po povsem novi trasi proti Mokronogu (Jež, 2008).

Preglednica 2: Občina Celje – prometna obremenitev po kategorijah cest.
Kat. cest

Št. ceste

AC

A1

G1

5

G1

5

G1

5

G2

107

R2

430

Prometni
odsek

Vsa vozila (PLDP)
2006

2008

2010

2012

CELJE–CELJE
ZAHOD (AC
Lopata)
PRILJ. CELJE
Z–MEDLOG

38.102

38.102

39.770

39.304

5.642

6.687

6.295

5.749

MEDLOG–
CELJE (Celje
Lava)
CELJE–CE
(POLULE)

13.600

14.122

13.904

12.922

19.000

19.000

19.000

18.200

CELJE– ŠTORE
(Celje
Teharje)
CELJE AC–
CELJE (Celje
Hudinja)

17.390

17.390

17.409

15.785

30.339

30.339

28.801

27.022

Vir: Direkcija Republike …, 2013.
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Promet je glede na leto 2006 enakomerno naraščal do leta 2008 v vseh delih Celja, v zadnjem
času pa je zaslediti upad na vseh cestnih odsekih. Po podatkih direkcije Republike Slovenije za
ceste so najbolj obremenjeni Mariborska in Kidričeva cesta ter avtocestni odsek v Medlogu.
Karta 7: Prometno najbolj obremenjene ceste.

Legenda:
Ceste
odseki štetja prometa

odsek na G1–5 (Celje–Sevnica–Krško)
odsek na R2–430 (Maribor–Celje)
odsek na G2–107 (Celje–Rogaška Slatina)
odsek na AC–A1 (Šentilj–Srmin)

Vir: Vovk Korže, Sajovic, 2008 in GURS: 1 : 25000

Na obremenjenost s prometom kažejo tudi podatki o hrupu.
Glavni vir hrupa na območjih, prikazanih na Karti 6, je promet. Izmerili so, da so s hrupom
najbolj obremenjena območja ob tranzitni cesti v smeri sever–jug (Mariborska Cesta–Cesta v
Laško) in vzhod–zahod (Medlog–Kidričeva Cesta) ter nekatera območja ob avtocesti Celje–
Ljubljana in ob mestnih cestah (Vovk Korže, Sajovic, 2009).
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Karta 8: Jakost zvoka.

Legenda:

območja z višjo jakostjo zvoka (med 71 in 85 db)

Vir: Vovk Korže, Sajovic, 2008 in GURS:

MOP-GURS: TK 1 : 25.000

Promet bi kot pomemben vir emisij lahko opredelili v vseh štirih območjih, vendar različno
intenzivno v posameznih delih. Največji vpliv ima ob najbolj obremenjenih vpadnicah in v
mestnem središču.
Vir zračnih emisij predstavljajo tudi individualna kurišča. Trend naraščanja le-teh se je začel
pojavljati predvsem zaradi ekonomske krize, ko so ljudje prešli na energetsko cenejše, vendar
okoljsko bolj obremenjujoče vire toplotne energije – les, biomaso in premog (Opis območja …,
2014).
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5. Sklep
Onesnaženost okolja na območju Celja se je v zadnjih desetletjih precej spremenila. Nekatere
pokrajinotvorne sestavine so se zaradi različnih ukrepov izboljšale, druge pa, zaradi naraščanja
novih onesnaževalcev, poslabšale. Najbolj so se zmanjšale vrednosti SO2 v ozračju, vendar so
po drugi strani prekoračene mejne dnevne koncentracije delcev PM10 in urne opozorilne
vrednosti ozona. Pretekla bremena industrijskega onesnaževanja so vidna predvsem pri
prsteh, ki so še vedno prekomerno onesnažene s cinkom in kadmijem. Najvišje vrednosti
obremenjenosti s kovinami so izmerjene v starem mestnem jedru in vzhodnem industrijskem
imisijskem območju. Onesnaženost vpliva tudi na zdravje stanje; med najpogostejšimi raki je
tveganje za nastanek raka dojke in prostate. Med prebivalci UE Celje v primerjavi s Slovenjo je
1,2-krat večje, poleg tega je pojav bolezni dihal pogostejši od slovenskega povprečja. Na
področju voda je najbolj zaskrbljujoča kakovost podzemnih voda, saj je zaradi kmetijstva na
območju Savinjske doline (merilno mesto Medlog) povečano onesnaženje vode z nitrati.
Vse informacije o spremembah v onesnaženosti okolja človek neposredno zaznava, jih doživlja
in se do njih opredeli. Zaznave so subjektivne in niso vedno odraz dejanskega stanja v okolju.
Znano je, da ljudje intenzivneje zaznavamo močnejše dražljaje, ki se bolj vtisnejo v zavest.
Takšen močnejši dražljaj predstavlja tudi onesnaženje bivalnega okolja. Rezultati anket so
pokazali, da na splošno anketiranci v Celju menijo, da se je onesnaženost njihovega bivalnega
okolja delno zmanjšala, vendar se rezultati po posameznih območjih razlikujejo. Največje
izboljšanje zaznavajo v območju 4, ki je tudi sicer najmanj onesnaženo, povečano onesnaženje
pa zaznavajo anketiranci najbolj onesnaženega območja 1. Po njihovem mnenju se je najbolj
poslabšala kakovost prsti in kot posledica onesnaženja tudi njihovo zdravstveno stanje. Največ
izboljšav opazijo pri kakovosti vode, vegetacije in zanimivo tudi zraka. Zrak je izpostavljen tudi
kot sestavina, ki je bila v zadnjem času deležna največ izboljšav, in kot dejavnik, ki močno
znižuje kakovost bivalnega okolja. Anketiranci zaznavajo izboljšave pri kakovosti zraka, vendar
le-teh očitno še ni dovolj, da bi lahko o zraku govorili kot o nemoteči sestavini. Kljub vsem
negativnim dejavnikom je več kot polovica anketirancev s svojim bivalnim okoljem zadovoljna.
Pri predlogih o potrebnih ureditvah za izboljšanje ekoloških razmer je bilo največkrat
omenjeno, da je potrebno zmanjšati promet in popolnoma prenehati z obratovanjem
Cinkarne. Odgovori ne presenečajo, saj so anketiranci ta dva vira izpostavili tudi kot glavna
onesnaževalca v svojem bivalnem okolju.
Prva hipoteza, ki pravi, da anketiranci imisijskega območja Celja zaznavajo zmanjšanje
onesnaženosti, predvsem pri zraku in prsti, se delno potrdi. Potrdi se, da anketiranci zaznavajo
zmanjšanje onesnaženosti zraka, ovrže pa, da zaznavajo zmanjšanje onesnaženosti prsti.
Druga hipoteza, ki predpostavlja, da anketiranci kot glavni vir onesnaženja še vedno
izpostavljajo industrijo, se delno ovrže, saj so kot glavi vir emisij poleg industrije izpostavili tudi
promet.
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6. Summary
The pollution in the Celje area has significantly changed in the past few decades. Some
elements forming the landscape improved due to various measures, however others
worsened due to the increase of new pollutants. SO2 levels in the atmosphere decreased the
most, however the daily limit values for the concentration of PM 10 particles and the hourly
information threshold for ozone were exceeded. The past industrial pollution loads are visible,
especially in soil which is still excessively polluted with zinc and cadmium. The highest values
of metal pollution loads were measured in the old town center and in the eastern industrial
part of the immission area. The pollution also affects people's health; with regard to the most
common cancer types, the risk of developing breast and prostate cancer is 1.2 times greater
among the inhabitants of the Celje Municipality in comparison with other parts of Slovenia.
Moreover, respiratory illnesses are also more common than the Slovene average. With regard
to water, the quality of groundwater is the most concerning because water pollution by means
of nitrates is increased in the area of the Savinja Valley near Medlog due to farming activities.
All information concerning the pollution of the environment is directly perceived and
experienced by people who then form their position on the issue. Perceptions are subjective
and are not alway the reflection of the actual condition of the environment. It is a known fact
that people perceive stronger impulses more intensely and they are more impressed in one's
consciousness. The pollution of the living environment is an example of such a strong impulse.
The results of the questionnaire showed that, in general, the inhabitants in Celje believe that
the pollution of their living environment slightly decreased, however the results differ
according to the area. Area 4 perceives the greatest improvement. This area is also the least
polluted. The inhabitants of the most polluted area 1 also perceive increased pollution. In their
opinion, the quality of soil has decrease the most and, as a result of pollution, so has their
health. They noticed the most improvements in the quality of water, vegetation, and
interestingly, also in the quality of air. Air was pointed out as an element which has see the
most improvements in recent time and as a factor which significantly decreases the quality of
the living environment. The people who took the questionnaire perceive that there has been
an improvement in air quality, however evidently not enough in order to be able to talk about
air as a non-disturbing element. Despite all of the negative factors, more than half of those
who filled out the questionnaire are satisfied with their living environment. The most common
suggestions for the necessary measures to improve environmental conditions include the
need to reduce traffic and completely shut down Cinkarna's operations. These answers are
not surprising because these two sources were also stressed as the two main pollutants in
their living environment.
The first hypothesis, which says that the participants of the research from the Celje immission
area perceive a decrease in pollution, mainly in air and soil, is therefore partially confirmed.
The research also confirmed that the participants perceive a decrease in air pollution;
however, it is rejected that they perceive a decrease in soil pollution.
The second hypothesis, which assumes that the participants who filled out the questionnaire
still point out industry as the main source of pollution, is rejected because they also pointed
out traffic as the main source of emissions in addition to industry.
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9. Priloga

ANKETNI VPRAŠALNIK
I.

PODATKI O ANKETIRANCU

Naselje, v katerem prebivate: ________________________________________
1. Spol:
M
Ž
2. Starost:
a) manj kot 20 let
b) 20–39 let
c) 40–59 let
d) 60 let in več
3. Koliko let že stanujete na tej lokaciji: __________
4. Izobrazba:
a) osnovna šola ali manj
b) strokovna/poklicna šola
c) štiriletna srednja šola
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d) visoka, višja šola ali več

II.

ODNOS DO BIVALNEGA OKOLJA

a)
b)
c)
d)

1. Kako se je spremenila onesnaženost vašega bivalnega okolja v zadnjih treh
letih?
Onesnaženost narašča.
Onesnaženost se je delno zmanjšala.
Onesnaženost se je močno zmanjšala.
Ni sprememb.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2. Kje so opazne izboljšave na področju okolja v vašem bivalnem okolju?
manj prometa
bolj čisto, urejeno okolje
manj hrupa
čistejši zrak
saniranje degradiranih površin
čistejša voda
manj degradirana prst
ni izboljšav
drugo: ___________

3. Kakovost katerih elementov se je v zadnjih treh letih poslabšala, katerih pa
izboljšala?
S križcem pri posameznih elementih označite, ali je prišlo do poslabšanja ali
izboljšanja, in napišite, kaj je glavni razlog za poslabšanje ali izboljšanje, npr.
promet, industrija, kmetijstvo, hrup, ogrevanje stanovanj ...
IZBOLJŠANJE

POSLABŠANJE

RAZLOG ZA
POSLABŠANJE/IZBOLJŠANJE

VODA
PRST (tla)
ZRAK
VEGETACIJA
ZDRAVJE (glavoboli,
bolezni dihal …)

4. Kaj vas v vašem bivalnem okolju najbolj moti?
a) Onesnažen zrak, onesnažuje ga (obkroži) 1. promet, 2. industrija, 3.
kmetijstvo, 4. ogrevanje stanovanj, 5. drugo.
b) Onesnažena prst (tla).
c) Oporečna pitna voda, ki jo dobivamo iz _____________.
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d)
e)
f)
g)
h)

Bližina nestanovanjskih objektov: (katerih?) ______________.
Hrup, ki ga povzroča _________.
Ni motečih dejavnikov.
Poškodovanja vegetacija.
Drugo: _______.

5. Kako ste zadovoljni z okoljem, kjer živite?
a) Z okoljem smo zelo zadovoljni (okolje je čisto, urejeno, negativnih učinkov
onesnaževanja ne zaznavamo, ni hrupa ...).
b) Z okoljem smo zadovoljni (okolje je v glavnem čisto, učinki splošne onesnaženosti
okolja nas ne motijo in ne vplivajo na naše počutje …).
c) Z okoljem smo nezadovoljni (okolje je onesnaženo, negativni učinki splošne
onesnaženosti okolja v kraju negativno vplivajo tudi na naše ožje bivalno okolje
…).
d) Z okoljem smo zelo nezadovoljni (okolje je zelo onesnaženo, splošna
onesnaženost je izredno moteča in negativno vpliva na počutje ter zdravje,
vegetacija je poškodovanja, hrup …).

a)
b)
c)
d)
e)
f)

6. Glavni onesnaževalci v vašem domačem okolju so:
individualna kurišča
industrija
promet
divja odlagališča smeti
kmetijstvo
ogrevanje stanovanj
7. Vplivi onesnaženosti na:
Označite s številkami od 1 do 5, kako se onesnaženost okolja najbolj odraža; pri
tem številka 5 pomeni najbolj, številka 1 pa najmanj.
__________
__________
__________
__________
__________
__________

zdravje (glavoboli, bolezni dihal …)
propadanje gozdov
slabšanje kakovosti tal
slabša kakovost živil
padec ekonomske cene zemljišč zaradi onesnaževanja
propadanja materialov (žlebov, fasad, korozija avtomobilov …)

8. Kaj je po vašem mnenju potrebno v prihodnje urediti za izboljšanje ekoloških
razmer v vašem bivalnem okolju?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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