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Izvleček
Stanje in trajnostne strategije zmanjševanja onesnaženosti zraka v Celju
Zaradi povečevanja človekovih dejavnosti in s tem vse večjih pritiskov na okolje se
zmanjšujejo samočistilne sposobnosti zraka. Številne raziskave opozarjajo, da onesnaženost
zraka postaja čedalje večji problem, kar pa glede na sedanje razvojne vzorce ni več zadostno.
Alternativne in delujoče rešitve nam ponuja politika trajnostnega razvoja, na osnovi katere bi
lahko izboljšali današnje stanje in zaščitili prihodnost mest. Zaključna seminarska naloga
opredeli trenutno stanje onesnaženosti zraka v Celju po posameznih emisijah in glede na
rezultate podaja možne ukrepe zmanjšanja onesnaženosti. Analiza stanja je pokazala, da v
Celju največji problem predstavljajo visoke koncentracije delcev PM10, ozona, dušikovih
oksidov, prašnih usedlin in vsebnost težkih kovin v prsti in v prašnih usedlinah, predvsem
kadmija in cinka. Ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti zraka je občina Celje že izpostavila
v Občinskem programu varstva okolja (2009–2013), a onesnaženost zraka še vedno ostaja
problem. Naraščajoče obremenjevanje s prometom, velike količine emisij zavezancev
obratovalnega monitoringa in nepremišljene človekove dejavnosti predstavljajo odmik od
trajnostnega razvoja. V zadnjem delu naloge so predstavljene trajnostne strategije
zmanjševanja onesnaženosti zraka, na osnovi katerih bi Celje lahko načrtovalo svoj bodoči
razvoj in se tako približalo trajnostni prihodnosti.
Ključne besede: Celje, onesnaženost zraka, zmanjševanje onesnaženosti zraka, trajnostni
razvoj
Abstract
The current state and the sustainable air pollution abatement strategies in Celje
Due to the increase in human activities and the resulting ever increasing pressures on the
environment, the self-cleansing capabilities of air are decreasing. Numerous studies warn that
air pollution is becoming an increasingly bigger problem, however this no longer suffices
considering current development patterns. Sustainable development policies offer alternative
and effective solutions, on the basis of which the current state could be improved and the
future of cities could be secured. The final seminar paper defines the current condition of air
pollution in Celje according to particular emissions and, based on the results, it provides
possible pollution abatement measures. The analysis of the condition showed that the largest
problem in Celje are the high concentrations of PM10 particles, ozone, carbon oxides, dust
sediments, and heavy metal consistency in soil and dust sediments, particularly of cadmium
and zinc. Air pollution abatement measures have already been highlighted by the Municipality
of Celje in the Municipal Environmental Protection Program (2009-2013) but air pollution
remains a problem. Increasing traffic burden, large amounts of emissions of the members of
operational monitoring and reckless human activities are a step back from sustainable
development. The latter part of the paper introduces sustainable air pollution abatement
strategies, on the basis of which Celje could plan its future development and thus come a step
closer to a sustainable future.
Key words: Celje, air pollution, air pollution abatement, sustainable development
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1 UVOD
Živimo v času, v katerem problematika obremenjevanja okolja postaja čedalje resnejši
problem, saj se zaradi vse večjih človekovih pritiskov zmanjšujejo samočistilne sposobnosti
okolja. Tako kot ostala mesta se tudi Celje srečuje s problematiko onesnaženosti, ki je bila
velik problem že v preteklosti. Preveliki pritiski na okolje se odražajo v škodljivih vplivih na
živo in neživo naravo ter v čedalje resnejših zdravstvenih problemih ljudi. Zato je potrebno
spremeniti sedanje razvojne vzorce delovanja in poseči po korenitih spremembah, če želimo
ohraniti in izboljšati naravno okolje. Tudi znanstveniki nas opozarjajo na to, da sledenje
sedanjim razvojnim vzorcem ni več zadostno in da je potreben nov pristop rabe okolja, t. i.
trajnostni razvoj. Paradigma temelji na razumevanju odnosov med varstvom okolja in
socialno-ekonomskim razvojem, pri čemer naj bi se človekove materialne dejavnosti
prilagajale geografskemu okolju. S tako zasnovanim razvojem bi lahko zadovoljevali trenutne
potrebe, pri čemer ne bi ogrozili zmogljivosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Veliko mest je že razvilo svoje strategije za uresničevanje takšnega pristopa, zato je potrebno,
da tudi Celje sledi tej paradigmi in razvije učinkovite strategije, ki bodo omogočale
izboljšanje trenutnega stanja in prispevale h kakovostnejšemu trajnostnemu razvoju mesta v
prihodnosti.
1.1 Namen, cilji in hipotezi
Osnovni namen zaključne seminarske naloge je opredeliti in analizirati stanje onesnaženosti
zraka v Celju ter poiskati možne strategije zmanjšanja v smeri približevanja trajnostnemu
razvoju mesta.
Cilji:
 Opisati ključne naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, ki so imeli in
imajo vpliv na okolje v Celju.
 Opisati in analizirati stanje ter ugotovitve onesnaženosti zraka v Celju.
 Opredeliti glavne vire onesnaževanja in predlagati rešitve, ki bodo pripomogle k
trajnostnemu razvoju.
Hipotezi, ki ju bom v zaključni seminarski nalogi preverila, se glasita:
 Kakovost zraka v Celju je še vedno problematična, kljub močnemu zmanjšanju emisij
iz preteklosti.
 Celje po kakovosti zraka še vedno spada med najbolj onesnažena slovenska mesta.
1.2 Metodologija
Izdelava zaključne seminarske naloge temelji na kabinetni metodi dela, ki obsega zbiranje in
pregled literature, obdelavo podatkov ter analizo in interpretacijo ugotovitev.
Zaključna seminarska naloga je sestavljena iz treh glavnih sklopov, ki vsebujejo več
podsklopov. V prvem delu sem opisala paradigmo trajnostnega razvoja, splošne značilnosti
zraka in onesnaženost le-tega. Nato sem opisala glavne naravno- in družbenogeografske
dejavnike onesnaženosti zraka, pri čemer sem pri prvih izpostavila kotlinsko lego in z njo
povezane pojave (temperaturna inverzija in megla, veter ter temperatura zraka), pri
družbenogeografskih dejavnikih pa sem se osredotočila na promet in industrijo. V drugem
1

delu sem opredelila in analizirala današnje ter preteklo stanje onesnaženosti zraka, predstavila
in analizirala trenutno stanje po posameznih emisijah, primerjala stanje onesnaženosti zraka v
Celju z ostalimi slovenskimi kraji ter povzela ugotovitve. V zadnjem delu sem na podlagi
pridobljenih podatkov in ugotovitev poiskala možne trajnostne strategije zmanjšanja
onesnaženosti zraka.
1.3 Obravnavani viri in literatura
Pregled preteklih dejavnikov in vplivov sta mi omogočila delo Darke Domitrovič-Uranjek
Onesnaženost okolja v Celju (1990) in doktorska disertacija Metke Špes Degradacija okolja
kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine (na izbranih slovenskih primerih) (1994).
Novejše informacije sem črpala iz Poročila o stanju okolja v Mestni občini Celje – 2008 in iz
Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Celje (2009–2013) ter s spletnega
portala Agencije Republike Slovenije za okolje. Na osnovi podatkov, pridobljenih iz teh
virov, sem v Excelu izdelala grafikone in tabele.
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2 OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Okolje je zelo širok in večplasten pojem. Ne glede na to, kako ga pojmujemo, je vedno
sestavljeno iz naravnega okolja (naravne lastnosti zemeljskega površja) na eni in človeške
družbe na drugi strani, ki v naravno okolje posega in ga preoblikuje. Okolje in njegove
sestavine imajo različne odzive na spremembe v določenem obdobju in s tem različne
samočistilne (nevtralizacijske) oz. asimilacijske zmogljivosti glede na njegovo
obremenjevanje. Zmogljivost okolja in njegovih sestavin ni nikoli stalna, spreminja se tako
zaradi naravnih pojavov (temperaturna inverzija, spreminjanje pretoka rek itd.) kot zaradi
človeških vplivov (krčenje gozdov, regulacije rek, zmanjšanje vetrovnosti z gradnjo itd.)
(Plut, 2010).
O samočistilni sposobnosti okolja govorimo takrat, kadar okolje brez zunanjih (umetnih)
vplivov razgradi snovi, ki ga onesnažujejo. Kadar je zgornja meja samočistilnih sposobnosti
oz. zmogljivosti presežena, je zelo težko doseči izboljšanje kakovosti okolja, saj se z vsako
degradacijo zmanjšujejo zmogljivosti okoljskih ekoloških storitev (Plut, 2010).
Obremenitve okolja je potrebno spremljati in glede na stanje, ki ga povzročajo, poiskati
ustrezne rešitve. Evropska agencija za okolje je za spremljanje stanja okolja priporočala
petdelni model, imenovan DPSIR (D – driving forces, P – pressures, S – state, I – impact, R –
responses), ki prikazuje razvoj okolja kot dinamično ravnovesje med gonilnimi silami,
pritiski, stanjem in odzivi (Slika 1) (Korže Vovk, Sajovic, 2009a).
Slika 1: Petdelni model DPSIR – gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi in odzivi

Vir podatkov: Korže Vovk, Sajovic, 2009a, str. 5.
V zadnjih dveh desetletjih se je razumevanje odnosov med varstvom okolja in socialnoekonomskim razvojem nadgradilo v paradigmo trajnostnega razvoja. Nova razvojna
paradigma terja stalno kvantitativno sledenje človekovim dejavnostim in preverjanje njihove
ustreznosti. Merjenje sonaravnosti pomeni ocenjevanje oddaljevanja človekovih dejavnosti od
zastavljenih teoretičnih ciljev oz. približevanja le-tem (Korže Vovk, Sajovic, 2009b).
Sonaravnost pomeni težnjo k trajnosti in njeno praktično udejanjenje. Ta terja prilagajanje in
uravnovešenje človekovih dejavnosti z nosilnimi zmogljivostmi okolja (Korže Vovk, Sajovic,
2009b). Zaradi čedalje večjih pritiskov in preseganj nosilnih zmogljivosti okolja je potrebno
pri določanju vseh materialnih dejavnosti prepoznavati in upoštevati tako biofizikalne kot
prostorske omejitve, še zlati samočistilne sposobnosti okolja. »Okoljska trajnost označuje več
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ključnih kazalcev: delovanje oskrbnih ekosistemov, t. i. trajnostni (optimalni) napredek,
nosilnost okolja za človekovo vrsto, ohranjanje biotske raznovrstnosti, stopnjo rabe
obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, pokrajinsko rabo, pokrajinsko občutljivost ter
ranljivost območja, ekosistema in pokrajine« (Plut, 2010, str. 63). Kazalci zahtevanega načina
udejanjenje okoljske trajnosti so torej zmanjšanje antropogenih vnosov, njihovo približevanje
zmogljivosti okolja in zmanjšanje naravnih virov. Zagotavljanje okoljske trajnosti je postal
eden najpomembnejših ciljev današnjega časa. Trajnostna strategija v tem smislu pomeni
oblikovanje možnih rešitev, s katerim bomo stremeli k doseganju cilja trajnosti oz.
sonaravnosti. To pa pomeni zagotoviti človeški napredek, torej čim daljše ohranjanje
pokrajinskega ravnovesja, višjo kakovost življenja, materialno blagostanje in večjo socialno
varnost. Pri tem se je potrebno zavedati, da mora biti razvoj zasnovan tako, da z
zadovoljevanjem potreb sedanjih generacij ne ogroža zmogljivosti zadovoljevanja potreb
prihodnjih generacij (Plut, 2010).
2.1 Zrak
Ozračje ali atmosfera je zračni ovoj okoli zemeljske oble (Senegačnik, Drobnjak, 2005), ki ga
sestavlja zmes plinov, vodne pare in trdnih delcev (Geografski terminološki slovar, 2005).
Med plini je največ dušika (78 %) in kisika (21 %), precej manj pa je drugih plinov, med
katerimi je največ ogljikovega dioksida (CO2) in ozona. V ozračju je vedno prisotna voda,
vendar v zelo majhnem deležu (1 %). Ta se stalno spreminja, kar se odraža v spreminjanju
vremena. V ozračju so vedno prisotni trdni delci, kot so prah, kristali morske soli, pelod ipd.
Ti imajo vlogo kondenzacijskih jeder, saj se okoli njih zgoščuje ali kondenzira vodna para
(Senegačnik, Drobnjak, 2005). V ozračju se poleg stalnih sestavin občasno pojavljajo še druge
snovi, ki so posledica človekove dejavnosti in naravnih virov ter lahko škodljivo učinkujejo
na živi in neživi svet (Zrak, 2014). Učinki so vidni tako na krajevni kot na globalni ravni.
Med globalnimi pojavi je potrebno izpostaviti tanjšanje ozonske plasti in segrevanje ozračja,
ki postajata čedalje nevarnejša, saj povzročata škodljive učinke tako na zemlji kot tudi v
celotni atmosferi, od prizemnega sloja troposfere do celotne stratosfere. Drugi škodljivi učinki
so bolj krajevno omejeni in se odvijajo v prizemni plasti do nekaj kilometrov nad zemljo
(Poročilo o stanju okolja 2002, 2003).
2.2 Samočistilne sposobnosti zraka
Na samočistilne sposobnosti zraka vplivajo lega območja in z njo povezani meteorološki
pojavi, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo veter, toplotna inverzija in toplotni otok nad
mestom. Celje leži v najnižjem delu Celjske kotline in se odpira proti zahodu, proti vzhodu pa
postopoma prihaja v Voglajnsko gričevje. Mesto ima izrazito nesimetrično lego, ki se kaže v
tem, da je njen severni obod odmaknjen skoraj 15 km, južni pa se dviga neposredno nad
mestom, zaradi česar je ta del mesta najmočneje degradiran. Kotlinska lega pogojuje zgoraj
navedene meteorološke pojave. Celjska kotlina sodi med slabše prevetrene in bolj zatišne
kotline, saj se skoraj polovico dni v letu pojavlja brezvetrje. Mirni dnevi se pogosteje
pojavljajo v zimski polovici leta, ko so emisije ob pojavu temperaturne inverzije in z njo
povezane megle še večje (Špes, 1994). To vpliva na šibko premikanje in mešanje zračnih mas
v vertikalni in horizontalni smeri, zaradi česar je gibanje zraka in s tem redčenje emisij zelo
omejeno. Posledično se zaradi inverznega pokrova in z njimi povezanih pojavov škodljiva
onesnaževala kopičijo in zadržujejo v kotlini, regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost
območja pa je zato manjša (Špes, 2013).
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Prevladujoči so severozahodni in jugozahodni vetrovi, kar je za mesto ugodno, saj glavni viri
industrijskih emisij ležijo na južnem obrobju mesta (Špes, 2013). V zimski polovici leta se
vetrovi zaradi pojava toplotnega otoka stekajo proti mestnemu središču, kar je problematično,
saj so glavni viri emisij prav na obrobju mesta, predvsem na vzhodnem delu (Špes, 1994).
Pomemben dejavnik, ki vpliva na samočistilne sposobnosti, so ponori, kjer se emisije, zlasti
CO2, vgradijo v biomaso oz. gozdove (Špes, 2013). Njihov delež se na račun opuščanja
kmetijskih zemljišč in posledičnega zaraščanja čedalje veča, kar povečuje samočistilne
sposobnosti okolja, po drugi strani pa se na račun zmanjševanja zelenih površin povečuje
delež pozidanih površin (Vurunić, 2011).
2.3 Onesnaženost zraka
Po zakonu varstva okolja (2004, str. 4818) je onesnaževanje okolja opredeljeno kot
neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu
zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske
pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja.
O onesnaženosti zraka govorimo takrat, kadar se pojavijo prevelike koncentracije strupenih
snovi v ozračju, ki neposredno ali posredno škodljivo delujejo na okolico. Ob povezovanju z
vodo nastanejo različne kisline (žveplova, dušikova), ki so temeljne sestavine kislih padavin
(Domitrovič-Uranjek, 1990), ki povzročajo številne negativne posledice v okolju, od umiranja
gozdov, predvsem iglastih, do razjedanja spomenikov in stavb (Senegačnik, Drobnjak, 2005).
V mestih, zlasti v hladni polovici leta, se zaradi previsokih koncentracij strupenih snovi v
ozračju pojavlja smog. To je mešanica dima, strupenih plinov in megle (Senegačnik,
Drobnjak, 2005), ki je zdravju zelo nevarna, saj lahko povzroči celo smrt. Z onemogočanjem
fotosinteze povzroča tudi veliko škodo na rastlinstvu (Exel, 1989). Posledice onesnaženosti
zraka imajo lahko tudi svetlobne razsežnosti, ki so najbolj opazne pri pojavu tanjšanja
ozonske plasti in pri segrevanju površja ter s tem posledično pri efektu tople grede
(Senegačnik, Drobnjak, 2005).
Kakovost zraka v Sloveniji ni samo posledica emisij v zraku v sami državi, delno je odvisna
tudi od prehajanja onesnaženega zraka čez mejo (Koleša, Šegula, Muri, 2011). Onesnažene
snovi v zraku v Slovenijo na velike razdalje prinašajo pretežno vetrovi iz
zahodnojugozahodne smeri, kar se poleti kaže v povišanih koncentracijah prizemnega ozona.
Zračne mase v prizemne plasti prinaša tudi severovzhodnik, ki za razliko od
zahodnojugozahodnih vetrov ne prinaša onesnaževanja (Poročilo o stanju okolja 2002, 2003).
3 GLAVNI NARAVNOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI ONESNAŽEVANJA ZRAKA V
CELJU
Celje se že dolgo ukvarja s problemom prekomerne onesnaženosti zraka, ki je posledica
industrijskega in urbanega razvoja mesta z neugodno kotlinsko lego (Domitrovič-Uranjek,
1993). Koncentracija škodljivih snovi v ozračju (imisija) je odvisna od količine škodljivih
snovi, ki se odvajajo v ozračje (emisija), in meteoroloških pojavov, kot so veter, megla v
povezavi z jezerom hladnega zraka in pojavom temperaturne inverzije predvsem v hladni,
zimski polovici leta (Domitrovič-Uranjek, 1990). V nadaljevanju naloge bom predstavila
klimatske razmere, ki so pogojene s kotlinsko lego in vplivajo na onesnaženost zraka v Celju.
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3.1 Kotlinska lega
Celjska kotlina je terciarna tektonska udornina (Janc, Navodnik, 2006), ki jo na severu
omejujeta Voglajnsko in Hudinjsko gričevje (Korže Vovk, Sajovic, 2009a), na jugu pa
Posavsko hribovje. Proti zahodu se v smeri Žalca odpira v ostali del kotline in se zaključi s
planotama Dobrovlje in Menino. Na vzhodu je odprta proti Voglajnskemu gričevju (Sore,
1969). Obsega površino okoli 10 km v smeri vzhod–zahod in 7 km v smeri sever–jug
(Domitrovič-Uranjek, 1990).
3.2 Klimatske razmere, pogojene s kotlinsko lego
3.2.1 Temperaturna inverzija in megla
Temperaturna inverzija je pojav, ki nastane, ko se hladnejši zrak, ki je težji od toplejšega, iz
višjih leg po pobočju zlije v dolino oz. kotlino. V kotlini ne more nikamor odteči, zato se
nabira in zastaja pri dnu ter tvori jezero hladnega zraka. Zrak pod temperaturno inverzijo se
slabo giblje, zato se pojavi lokalno gibanje zraka in s tem stekanje onesnaženega zraka v
smeri proti mestnemu jedru (Domitrovič-Uranjek, 1990). Posledica so povišane koncentracije
onesnaženega zraka (Janc, Navodnik, 2006), predvsem v hladni polovici leta. Tedaj je
razkrajanje trdovratnejšega in globljega jezera mrzlega zraka bolj oteženo kot poleti, ko se
zaradi dovolj močnega sončnega sevanja vsak dan termično razkraja (Ogrin, 2005).
Pojav temperaturne inverzije spremlja tudi megla (Janc, Navodnik, 2006). V obdobju 1971–
1980 so bili na Celjskem v jutranjih in večernih urah ugodni pogoji za nastanek temperaturne
inverzije ter z njo povezane megle v več kot polovici dni v letu. Opoldne pa so bili pogoji še
vedno izpolnjeni v povprečno 26 % dni v letu (Domitrovič-Uranjek, 1990). Darja DomitrovičUranjek (1990, str. 6) je na osnovi obdelave podatkov za obdobje 1951–1970 ugotovila, da se
megla v jutranjih urah pojavlja povprečno 117 dni v letu. Novejši podatki kažejo, da je
meglenih dni v letu čedalje manj. V zadnjih desetih letih se v Celju megla pojavlja povprečno
le 50 dni letno (Preglednica 1). Pogosteje se pojavlja v hladni polovici leta, ko je več oblačnih
kot jasnih dni (Meteorološki letopisi. Agencija …, 2014). Opazimo, da se število jasnih dni
zaradi podnebnih sprememb povečuje, število oblačnih pa zmanjšuje, vendar ti še vedno
prevladujejo nad jasnimi (Preglednica 1). Zato temperaturna inverzija traja več dni skupaj in
posledično onesnaženost zraka dosega kritične razsežnosti. Višina inverzne plasti ni
enakomerna po celotni Celjski kotlini. Na zahodu in severnem robu je tanjša in seže do 20
metrov visoko. Medtem ko je na vzhodnem in južnem robu, ki sta omejena s hribovjem in
gričevjem, najdebelejša in seže tudi do 150 metrov visoko (Domitrovič-Uranjek, 1990). Na
osnovi novejših podatkov (Preglednica 1) predvidevam, da se debelina inverzne plasti v
zadnjih desetletjih tanjša na račun podnebnih sprememb ter s tem manjšega števila meglenih
in oblačnih dni.
Preglednica 1: Celje – število jasnih dni, število oblačnih dni, število dni z meglo ali meglo z
vidnim nebom, število primerov z brezvetrjem za obdobje 2000–2012
Leto

Število jasnih dni

Število
oblačnih dni

Število dni z meglo ali
meglo z vidnim nebom

1971–2000

33

124

75

2001–2012

44

118

50

Število primerov z
brezvetrjem

34

Vir (podatki za obdobje 1971–2000): Klimatološko povprečje 1971–2000. Agencija …, 2014.
Vir podatkov (podatki za obdobje 2001–2012): Meteorološki letopisi. Agencija …, 2014.
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3.3.2 Veter
Ob normalnem vremenu, torej ko se v kotlini ne pojavlja temperaturna inverzija, vetrove
pogojuje relief, zato prevladujejo vzhodni in zahodni vetrovi (Domitrovič-Uranjek, 1990).
Zaradi značilne oblike Celjske kotline je prevladujoč jugozahodni veter, v zimski polovici leta
pa piha severozahodnik. Najmanj je severnih in južnih vetrov (Slika 2) (Špes, 1981). Večina
vetrov je šibka, do približno 3 m/s (Slika 2) (Celje Medlog. Agencija …, 2014). Z izjemo
najbolj vetrovnih mesecev maja, junija, aprila in marca podatki o vetru pričajo o slabi
prevetrenosti Celjske kotline (Domitrovič-Uranjek, 1990). Zelo pogosto je tudi brezvetrje. Po
podatkih za obdobje 1965–1975 je bilo v Celju letno približno 168 dni brez vetra, od tega več
kot polovica v zimski polovici leta (Špes, 1981). Novejši podatki kažejo, da je brezvetrnih dni
v letu čedalje manj. V obdobju 2001–2012 jih je bilo le še 34 (Preglednica 1) (Meteorološki
letopisi. Agencija …, 2014).
Slika 2: Celje – merilna postaja Medlog, hitrost vetra (m/s) za obdobje 2009–2013

Legenda

Vir: Celje Medlog. Agencija …, 2014.
3.2.3 Temperatura zraka
Temperatura zraka ima pomembno vlogo pri onesnaževanju zraka v prizemnih plasteh
predvsem v zimskih mesecih. Zunanje temperature pogojujejo intenzivnost ogrevanja bivalnih
prostorov in s tem onesnaževanje zraka (Domitrovič-Uranjek, 1990). Iz Preglednice 2 je
razvidno, da se v zadnjih desetletjih temperature zraka povečujejo zaradi podnebnih
sprememb in vse večjega izpusta emisij v ozračje. To se odraža v daljših in toplejših poletjih
ter krajših in manj mrzlih zimah. Na račun segrevanja ozračja in dodatnega onesnaževanja so
tudi potrebe po ogrevanju bivalnih prostorov manjše.
Preglednica 2: Celje – povprečne mesečne, maksimalne in minimalne temperature (°C) za
obdobje 1991–2000
Povprečna temperatura (°C)

Absolutna temperatura (°C)

januar

julij

letno

maksimalna

minimalna

1971–2000

–0,7

19,6

9,6

36,8

–27,2

2001–2010

–0,1

21,0

10,5

34,7

–17,5

Obdobje

Vir (podatki za obdobje 1971–2000): Klimatološko povprečje 1971–2000. Agencija …, 2014.
Vir podatkov (podatki za obdobje 2001–2010): Meteorološki letopisi. Agencija …, 2014.
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4 GLAVNA DRUŽBENOGEOGRAFSKA DEJAVNIKA ONESNAŽEVANJA ZRAKA V
CELJU PROMET IN INDUSTRIJA
4.1 Promet
Celje je imelo že od nekdaj pomembno prometno vlogo. V rimskih časih je skozi mesto
potekala povezava med Panonsko nižino in severnim Jadranom. Z izgradnji železnice Dunaj–
Trst se je prometni pomen mesta še povečal. Danes daje mestu pomembno prometno vlogo
lega na stiku avtocestnega in železniškega dela V. in X. TEN-koridorja ter lega na tretji
razvojni osi Slovenije, ki poteka od Koroške do Bele Krajne (Korže Vovk, Sajovic, 2009a).
Mesto predstavlja pomembno cesto križišče, preko katerega potekajo številne prometne
povezave s sosednjimi kraji. Mesto jedro je prometno dobro dostopno in opremljeno z javnimi
parkirišči in dvema parkirnima hišama, kar kaže na pospeševanje oblike avtomobilskega
prometa v centru mesta in s tem dodatno povečevanje obremenitev okolja (Korže Vovk,
Sajovic, 2009a).
Cesti promet se je začel intenzivneje razvijati z motorizacijo, ki je pospešila naraščanje števila
registriranih motornih vozil (Černe, Polc, 1989), ki so se v zadnjih 40. letih početverila
(Slovenske občine …, 2014). Najhitreje narašča osebni potniški promet na račun zmanjšanja
obsega javnega potniškega in železniškega prometa. Podobno lahko pričakujemo tudi v
prihodnje, saj se prednosti cestnega prometa povečujejo. S tem se povečujejo tudi negativni
vplivi na kvaliteto zraka v mestu in kvaliteto drugih okoljskih sestavin (Korže Vovk, Sajovic,
2009a).
V Celju so v zadnjih nekaj letih največje prometne obremenitve na cestnih odsekih Celje–
Celje zahod in Ljubečna–Celje (Preglednica 3). Obremenitve na teh dveh odsekih iz leta v
leto naraščajo, z izjemo leta 2012, ko so se na odseku Celje–Celje zahod nekoliko zmanjšale.
Na ostalih merilnih mestih je v zadnjih letih večinoma opazno postopno zmanjšanje (Promet.
Direkcija …, 2014). Poleg odsekov, ki so označeni v Preglednici 3, so kot pomembne
prometne vpadnice v središče mesta najbolj obremenjene še Ljubljanska, Mariborska in
Kidričeva cesta (Korže Vovk, Sajovic, 2009a).
Preglednica 3: Celje – povprečna obremenitev cest na merilnih mestih v Celju za obdobje
2006–2012
Kat. cest

Št.
ceste

Prometni odsek

AC A1 (avtocesta)
G1 5 (glavna cesta)
AC A1 (avtocesta)
G1 (glavna cesta)
R2 (regionalna cesta)
G2 (glavna cesta)
G1 (glavna cesta)

40
1401
39
370
282
1274
328

Celje–Celje zahod
Priključek Celje zahod–Medlog
Ljubečna–Celje
Medlog–Celje
Celje (AC)–Celje
Celje vzhod–Štore
Celje–Celje (Polule)

Vsa vozila (PLDP),
povprečje (2006–
2012)*
39.257
6.288
34.717
13.683
29.216
16.950
18.750

*Le za to obdobje so bili podani podatki na vseh merilnih mestih.
Vir podatkov: Promet. Direkcija …, 2014.
Celje ima glede na ravninsko lego relativno malo kolesarskih stez, skupno okoli 16 km
kolesarskih stez in 1,5 km kolesarskih pasov. Problem je tudi avtobusni promet. Zasedenost
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linij je čedalje slabša, zato se obseg javnega prometa zmanjšuje na račun povečevanja
osebnega prometa (Korže Vovk, Sajovic, 2009a).
4.2 Razvoj industrije
V drugi polovici 19. stoletja se je celjska industrija z nastankom prvih večjih industrijskih
podjetij začela pospešeno razvijati. Nanjo je močno vplivala izgradnja južne železnice leta
1846, ki je omogočala oskrbo s surovinami in energijo (Romih, Zorinić, 2010). Železarna v
Štorah je bila leta 1851 prvi večji in pomembnejši industrijski obrat (Janc, Novak, 2006). Leta
1873 je bila ustanovljena topilnica cinka Cinkarna Celje (Zgodovina. Cinkarna, 2013), nato je
leta 1894 sledilo podjetje emajlirane posode EMO (Zgodovina podjetja. EMO …, 2009). V
predvojnem obdobju so se razvila podjetja Aero (tovarna tekstilnih barv), Klima (industrija
aerotermičnih naprav), Libela (industrija tehtnic in finomehanike), opekarna na Ljubečni in
Etol (tovarna eteričnih olj) v Škofji vasi. Med drugo svetovno vojno je nastala tovarna perila
Toper v Škofji vasi, v povojen obdobju pa Žična (tovarna pločevinastih in žičnih sit), celjski
Toper, Mehanična tkalnica Metka in še nekatera podjetja (Mikola, 2004; Janc, Novak, 2006).
Kmalu so se na okolju začele kazati negativne posledice industrije, ki je bila takrat glavni
onesnaževalec okolja. Kovinska in tekstilna industrija sta predstavljali največjo obremenitev
okolja, sledili sta kemijska industrija in črna metalurgija (Špes, 1998; Janc, Novak, 2006).
Obremenjenosti okolja se Celjani dolgo niso zavedali. Šele s prvimi raziskavami, ki so bile
opravljane v 80. letih, so se začeli zavedati problema onesnaževanja in že vidnih posledic, ki
so prisotne še danes (Vidak, 2011).
V 90. letih so bili glavni industrijski onesnaževalci Cinkarna Celje, EMO Celje, Železarna
Štore, Aero in Libela. V tem času najbolj problematična industrija je bila tista, ki je emitirala
žveplove diokside (Domitrovič-Uranjek, 1990). V zadnjih letih industrija zrak najbolj
onesnažuje z ogljikovim monoksidom, žveplovimi dioksidi in dušikovimi oksidi. Preglednica
4 prikazuje današnje stanje industrijskih onesnaževalcev v Celju. Največ emisij prispevata
Kovis Livarna in Simbio, ki sta prehitela nekoč glavni vir emisij Cinkarno Celje. Opazimo, da
nekateri nekoč glavni onesnaževalci, kot sta Aero in EMO, niso več na vrhu lestvice. Tudi
podjetje Libela, ki je bilo med glavnimi onesnaževalci zraka, danes ni več niti med prvimi
osmimi industrijskimi obrati, ki najbolj obremenjujejo zrak (Emisije snovi v zraku …, 2014).
Preglednica 4: Celje – glavni industrijski onesnaževalci glede na skupne emisije leta 2012
Industrijsko podjetje

Glavni vir emisij

Skupne emisije (kg)

Kovis Livarna

ogljikov monoksid

336.011,16

Simbio, d. o. o.

ogljikov monoksid

109.730,24

Cinkarna Celje

žveplov dioksid

99.405,34

Štore Steel, d. o. o.

dušikovi oksidi

41.076,03

Energetika Celje, javno podjetje, d. o. o.
– Toplarna Celje

dušikovi oksidi

18.207,34

Aero, d. d.

ogljikov monoksid

9.741,18

EMO Frite, d. o. o.

ogljikov monoksid

9.466,66

žveplov dioksid

5.054,40

Merkscha Furnirnica, d. o. o.

Vir podatkov: Emisije snovi v zraku …, 2014.
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5 STANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V PRETEKLOSTI
Širše urbano območje Celja se od 60. let 20. stoletja naprej uvršča med tri območja največje
kritične pokrajinske obremenjenosti okolja in negativnih sestavin (zrak, vode, prt, tla) v
Sloveniji (Ribarič Latnik in sod., 2010). Rezultati številnih raziskav potrjujejo, da je okolje
Celja kritično onesnaženo, onesnaženost zraka pa že več desetletij prekomerna (DomitrovičUranjek, 1990). Začetki velikega onesnaževanja segajo v 19. stoletje, ko je Celjska kotlina z
izgradnjo južne železnice doživela intenzivno industrializacijo z onesnažujočimi
metalurškimi, kemičnimi in drugimi dejavnostmi, ki so pustile na okolju velike negativne
posledice (Romih, Zorinić, 2010; Ribarič Latnik in sod., 2010). Dodatna obremenitev okolja
se je pojavila z gospodarskim prestrukturiranjem v 90. letnih, ko so zaprtja številnih tovarn za
seboj pustila neurejeno okolje in druge negativne posledice, ki so prisotne še danes. Slednje se
ne kažejo samo na okolju, ampak tudi na zdravju ljudi in živali, kar potrjujejo zadnji
razpoložljivi podatki Registra raka za obdobje 1998–2007, ko je bilo v upravni enoti Celja
zabeleženih 3441 novih primerov raka (Ribarič Latnik in sod., 2010).
V preteklosti so zaradi heterogene sestave celjske industrije na onesnaženost okolja vplivale
različne emisije, pri tem so zelo izstopale emisije žveplovih oksidov, katerih vir sta bila
industrija in samo mesto. V posameznih merilnih obdobjih je razmerje med različnimi viri
rahlo nihalo, le Cinkarna je bila več desetletja največji vir teh emisij (Špes, 1994). Že od
začetka obratovanja leta 1873 so opozarjali na nevarnost škodljivih vplivov Cinkarne, ki so se
v 30. letnih začeli odražati na poškodovanem gozdnem drevju (Špes, 2013). Cinkarna Celje je
leta 1968 prispevala kar 73 % celoletnih emisij SO2 v mestu, le 3 % je odpadlo na ogrevanje
mesta (Špes, 1994).
Večja onesnaženost zraka je bila prisotna v hladni polovici leta, glede na prostorsko
razporeditev glavnih virov emisij pa je izstopalo vzhodno obrobje mesta, sledilo je mesto
jedro in severni, gosteje pozidani mestni del. Slednje kaže na to, da pri mestnih emisijah ni
pomemben le njihov delež, temveč tudi to, da so skoncentrirane na ožje, gosto pozidano
mestno središče (Špes, 1994).
V 80. letih je k onesnaženosti celjskega zraka največ prispevala industrija, kar 73,3 %, sledijo
drobna kurišča s 17,7 %, najmanjši delež pa so prispevali skupne kotlovnice in promet s 4,5
%. Če upoštevamo, da promet in industrija onesnažujeta zrak skozi vse leto, drobna kurišča in
večje kotlovnice pa le v hladni polovici leta, ko je onesnaženost zraka največja, je delež
onesnaženosti zaradi drobnih kurišč bistveno večji in znaša okoli 36 %. Iz Preglednice 5 je
razvidno, da so bili v Celju leta 1988 glavni onesnaževalci zraka industrija in drobna kurišča.
Tako je bilo Celje pred dvajsetimi leti šesto najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji po
povprečni koncentraciji SO2 in drugo najbolj onesnaženo mesto po koncentraciji dima, kar je
posledica vpliva drobnih kurišč (Domitrovič-Uranjek, 1990).
V preteklosti so celjski zrak najbolj onesnaževali industrijski obrati z emisijami SO 2, fluoridi
in organskimi topili (Preglednica 6). Največji problem sta predstavljali Cinkarna Celje in
ostala industrija, ki sta z uporabo in porabo fosilnih goriv ter tehnoloških procesov proizvedli
največje emisije SO2. Vendar se je v 90. letnih delež le-teh bistveno zmanjšal, v Cinkarni celo
za 56 % (Domitrovič-Uranjek, 1990) na račun tehnološke prenove (opuščanje nekaterih
obratov – praženje cinkove rude in uvedba sodobnejše tehnologije) in sanacijskih ukrepov za
varstvo zraka (Hrček, 1989). Nasprotno je bil pri drobnih kuriščih zabeležen porast za 56 %
(Domitrovič-Uranjek, 1990).
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Zabeležene so bile visoke koncentracije organskih spojin, katerih glavni viri so promet,
industrija in kurišča. V okvirju projekta Model sankcije ozračja v urbanizirani kotlini so bile
leta 1981 opravljene meritve organskih snovi, iz katerih je razvidno, da sta imela center mesta
in Mariborska cesta najvišje koncentracije skupnih aromatskih spojin (Domitrovič-Uranjek,
1990).
Podatki iz 80. let kažejo, da je bil celjski zrak v preteklosti najmanj obremenjen z dušikovi
oksidi in škodljivimi snovmi težkih kovin in fotokemičnega smoga (Domitrovič-Uranjek,
1990).
Preglednica 5: Celje – viri onesnaževanja zraka za leto 1988 v tonah/leto
Vir
onesnaževanja

Industrija (%)

SO2

Promet/2 (%)

Drobna
kurišča (%)

2747 (73)

Terciarne
dejavnosti/1
(%)
230 (6)

Prah

1025/3 (72)

75 (5)

203 (14)

112,5/4 (8)

1415,5 (100)

CO

70/2 (5,4)

167 (12,9)

952 (73,3)

110 (8,5)

1299 (100)

NOx

428/2 (67)

56 (9)

73 (11)

82 (13)

639 (100)

CH

76,5/2 (18)

30 (7)

220 (50)

110 (25)

436,5 (100)

HF

102,5 (99)

Skupaj

4449 (58)

797 (21)

3774 (100)

1,5 (1)
558 (7)

Skupaj (%)

104 (100)

2246,5 (29)

414,5 (5)

7668 (100)

1/

Podatki za leto 1984 in 1986.
Podatki za leto 1984.
3/
Pri emisijah prahu je upoštevana tudi emisija iz elektroobločnih peči iz Železarne.
4/
Izračunano na emisijo svinca.
Vir podatkov: Domitrovič-Uranjek, 1990, str. 10.
2/

Preglednica 6: Celje – glavni industrijski onesnaževalci glede na vir onesnaževanja v
preteklosti
Industrijski obrat

Vir onesnaževanja

Cinkarna Celje

SO2, prah, organska topila

EMO Celje

fluoridi, prah, svinec

Aero

organska topila

Libela

organska topila

Železarna Štore

NOX, SO2, prah

Vir: Domitrovič-Uranjek, 1990, str. 12, 13.
6 STANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V OBDOBJU 2000–2012
Na podlagi novejših podatkov iz Katastra virov onesnaževanja zraka v Mestni občini Celje za
obdobje 2007–2008 je evidentiranih osem skupnih virov onesnaževanja zraka. To so
kotlovnice za ogrevanje in drobna kurišča, industrijske kotlovnice, tehnološki procesi,
distribucija fosilnih goriv, uporaba topil, cestni promet, ravnanje z odpadki in kmetijstvo. Na
osnovi zbranih podatkov iz Katastra lahko skupine onesnaževalcev zraka združimo v pet
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skupin – industrija, promet, kotlovnice, kmetijstvo in ravnanje z odpadki. Prve tri so v Celju
glavni viri onesnaževanja zraka (Preglednica 7) (Korže Vovk, Sajovic, 2009a).
Na osnovi preteklih in sedanjih podatkov lahko ugotovimo, da je v Celju od 90. let dalje v
industriji opazno več kot polovično zmanjšanje emisij NOX ter zmanjšanje emisij SO2 in prahu
za več kot 20 %. V prometu je opazno bistveno povečanje emisij. Izpusti N2O so se povečali
za več kot polovico, pri izpustih prahu pa je opazno povečanje za več kot 30 % (Vidak, 2011).
Danes je celjski zrak najbolj obremenjen s prašnimi delci in usedlinami ter z visokim deležem
ogljikovega dioksida (CO2). Sledijo koncentracije ogljikovega monoksida (CO) in dušikovih
oksidov (NOX) (Korže Vovk, Sajovic, 2009a). To je posledica hitre motorizacije in s tem
povečanja onesnaževanja zraka s prometom. Od leta 1970 dalje je v občini Celje opazen zelo
velik porast števila osebnih avtomobilov s 6.490 (6 prebivalcev na avtomobil) (1970) (Černe,
Pelc, 1993) na kar 25.066 (2 prebivalca na avtomobil) (2011) (Slovenske občine …, 2014).
Zaradi čedalje večje gostote prometa je vplivnost emisij vse večja. V zadnjih letnih je opazno
tudi povečanje drobnih kurišč za kurjenje plastike in s tem emisij v ozračje (Hrček, 1989).
Poleg emisij, ki se emitirajo neposredno iz celjskih obratov, je potrebno omeniti nekatere
večje vire v sosednjih območjih (Železarna Štore, Ferralit Žalec in Juteks Žalec), ki tudi
vplivajo na kakovost zraka v Celju, saj vetrovi v smeri vzhod–zahod širijo onesnažen zrak po
celotnem območju kotline (Ribarič Latnik in sod., 2010).
7 EMISIJE V OBDOBJU 2000–2012
V Celju poteka spremljanje onesnaženosti zraka v okviru državne merilne mreže (DMKZ) na
merilni postaji Celje – Bolnica, kjer merijo koncentracije žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, ogljikovega monoksida in delcev PM10 ter ozona. Meritve potekajo na avtomatski
merilni postaji skozi vse leto. Poleg te merilne mreže se meritve delno opravljajo še v okviru
občinske merilne mreže Celje (EIS Celje) na merilni postaji Celje – Ipavčeva ulica (Korže
Vovk, Sajovic, 2009b). Tukaj potekajo meritve žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida
in delcev PM10. Poleg teh dveh merilnih mrež delujejo še dopolnilne merilne mreže na
merilnih postajah Lava, Lopata, Teharje (pri Ježovnik), Teharje (pri Dimec) in Industrijska
cona, kjer izvajajo meritve prašnih delcev in nekaterih težkih kovin (kadmij, svinec, cink,
titan v prašnih usedlinah). Leta 2007 sta se jim priključili še dve merilni postaji v Zvodnem in
Bukovžlaku (Korže Vovk, Sajovic, 2009b; Vidak, 2011).
7.1 Onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi (NOX – N2O, NO, NO2)
Leta 2012 je povprečna vrednost dušikovega dioksida znašala 27 μg/m3 in ni presegala mejne
letne vrednosti 40 μg/m3, presegala pa je spodnji ocenjevalni prag za 1 μg/m3. Mejne urne
vrednosti (200 μg/m3) niso bile presežene in koncentracija je bila pod spodnjim ocenjevalnim
pragom. Prav tako niso bile prekoračene triurne alarmne vrednosti (Preglednica 7) (400
μg/m3) (Bolte in sod., 2013).
Preglednica 7: Celje – raven koncentracij NO2 in NOX v zraku (μg/m3) leta 2012
Merilno mesto

NO2

NOX
letno

Celje – Bolnica

% pod
95

CP*
27

% pod
95

Cp*
50

NO2
1 ura*
max
> MV
128
0

3 ure
> AV
0

Vir: Bolte in sod., 2013, str. 40.
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Legenda
*Določena sta zgornji in spodnji ocenjevalni prag.
Cp – povprečna koncentracija
prekoračen spodnji ocenjevalni prag
Max – najvišja koncentracija
koncentracija pod spodnjim ocenjevalnim pragom
merilno mesto ni reprezentativno
% pod – odstotek veljavnih podatkov
> MV – število primerov s prekoračeno mejno vrednostjo
> AV – število primerov s prekoračeno alarmno vrednostjo

Na merilni postaji Celje – Bolnica letne koncentracije NO2 niso presegale mejne vrednosti.
Najvišje koncentracije so bile zabeležene leta 1993 in 1994 (37 μg/m3), potem so vrednosti
postopoma upadale z manjšimi vmesnimi naraščanji. Leta 2008 je bila zabeležena najnižja
vrednosti (21μg/m3). Od takrat dalje je ponovno opazno naraščanje emisij dušikovih
dioksidov (Slika 3) (Bolte in sod., 2013).
Na merilni postaji Ipavčeva Celje je bilo zabeleženo dvakratno preseganje mejne vrednosti.
Prvo leta 2000, ko je bila vrednost presežena za 3 μg/m3. Po tem letu so začele emisije upadati
do leta 2004, ko so se začele ponovno povečevati. Leta 2006 je bila zabeležena največja
vrednost koncentracij dušikovih dioksidov, ki je za 27 μg/m3 presegla mejno vrednost. Po tem
letu pa je opazen upad emisij pod mejno vrednost (Slika 3) (Bolte in sod., 2013; Uršič in sod.,
2013).
Slika 3: Celje – povprečne koncentracije NO2 (μg/m3) na postaji Bolnica (1992–2012) in
Ipavčeva (1996–2007)

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 44 (postaja Celje – Bolnica); Uršič in sod., 2013, str.
24. (postaja Ipavčeva Celje).
Promet, glavni vir dušikovih oksidov, prispeva okoli 80 % vseh emisij (Korže Vovk, Sajovic,
2009b). Najbolj onesnažene so prometne lokacije, ki so najbolj obremenjene in slabo
prevetrene zaradi strnjenih in visokih stavb ob njih (Ogrin in sod., 2006). V zadnjih letih
(2000–2012) so v Celju najbolj obremenjeni in posledično najbolj onesnaženi cestni odseki
Celje zahod–Celje, Ljubečna–Celje in Celje AC–Celje (Preglednica 3) (Promet. Direkcija …,
2014). Poleg prometa po 10 % emisij prispevajo industrija in kotlovnice (Korže Vovk,
Sajovic, 2009b). Te koncentracije nastajajo z izgorevanjem goriv pri visokih temperaturah
(Exel, 1989).
Izmed celjskih zavezancev sta leta 2012 največ dušikovih oksidov emitirala Merkscha
Furnirnica, d. o. o. (49 ton) in Simbio, d. o. o. (31 ton) (Priloga 1). Čeprav sta v primerjavi s
preteklimi leti že zmanjšala emisije, sta še vedno glavna vira dušikovih oksidov (Emisije
snovi v zraku …, 2014).
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7.2 Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom (SO2)
Emisije žveplovega dioksida so bile v Celju nekoč glavni vir onesnaževanja. V preteklosti je
največji problem predstavljala Cinkarna Celje, ki je v ozračje emitirala največ emisij SO2. Od
90. let dalje je opazno zelo hitro upadanje emisij (Slika 4) (Domitrovič-Uranjek, 1990), česar
vzrok ni samo v tehnološki prenovi industrijskih obratov in sanacijskih ukrepih za varstvo
zraka (Hrček, 1989), temveč tudi v uvajanju in širjenju uporabe sistema daljinskega
ogrevanja, vedno večjem deležu zemeljskega plina pri celotni porabi energije in večji
dostopnosti tekočih goriv za ogrevanje. K zniževanju emisij v zadnjih letih so prispevale tudi
toplejše zime in posledično manjše potrebe po ogrevanju prostorov (Pečenko, Planinšek,
1989).
Leta 2012 je povprečna vrednost žveplovega dioksida znašala 7 μg/m3 in je bila močno pod
mejno vrednostjo (20 μg/m3) (Slika 4). Prav tako niso bile presežene dnevne in urne vrednosti
emisij (Bolte in sod., 2013). V zadnjih letih v ozračje polovico vseh emisij emitira industrija,
drugo polovico pa kotlovnice (Korže Vovk, Sajovic, 2009a). Izmed celjskih zavezancev sta
leta 2012 največ žveplovih dioksidov emitirala Cinkarne Celje (81 ton) in Merkscha
Furnirnica, d. o. o. (4 tone) (Priloga 1). Pred tem je na štorsko železarsko dejavnost (Kovis
Livarna, Štore Steel in Valji, d. o. o.) odpadlo kar polovico vseh emisij (za leto 2012 ni
podane evidence) (Emisije snovi v zraku …, 2014).
Slika 4: Celje – povprečne koncentracije SO2 (μg/m3) na postaji Bolnica (1992–2012) in
Ipavčeva (1995–2008)

Vir: Bolte in sod., 2013, str. 35 (postaja Celje – Bolnica); Uršič in sod., 2013, str. 23. (postaja
Ipavčeva Celje)
7.3 Onesnaženost zraka z ozonom (O3)
Ozon v prizemnih plasteh zraka je onesnaževalec, ki nastane s kemično reakcijo ob prisotnosti
sončne svetlobe (fotokemična reakcija) iz dušikovih oksidov in lahkohlapnih organskih snovi
(Cegnar, 2012). Največ dušikovih oksidov se v ozračje emitira iz prometa (motorji z
notranjim izgorevanjem), vir lahkohlapnih organskih snovi so poleg prometa še industrija,
gospodinjstva, bencinske črpalke in kemične čistilnice (Korže Vovk, Sajovic, 2009b). Ločimo
stratosferski oz. koristen ozon, ki nas varuje pred škodljivimi UV-žarki, in ozon v spodnjih
plasteh ozračja (Cegnar, 2012), ki postane ob preseženih sprejemljivih koncentracijah
nevaren, saj povzroča zdravstvene težave pri ljudeh in živalih ter poškodbe na rastlinah (Exel,
1989). Onesnaženost zraka z ozonom je večja poleti in čez dan, ko so reakcije zaradi višjih
temperatur in močnejšega sončevega obsevanja intenzivnejše (Bolte in sod., 2013). Uredba o
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ozonu v zunanjem zraku (2003, str. 533) predpisuje dovoljene letne, urne in osemurne
koncentracije ozona v zraku.
Na merilnem mestu Celje – Bolnica je bila leta 2012 povprečna letna vrednost ozona v zraku
49 μg/m3 in je presegala dovoljeno mejno letno vrednost (40 μg/m3). Prav tako je bilo
prekoračeno število primerov s ciljno vrednostjo za osemurne koncentracije. Te so bile
presežene 14-krat (dopustno je 25-krat) (Preglednica 8) (Bolte in sod., 2013).
Preglednica 8: Celje – koncentracije O3 v zraku (μg/m3) leta 2012
Merilno mesto

Celje – Bolnica

Leto

1 ura

8 ur

% pod

CP

max

> OV

> AV

max

> CV

94

49

183

1

0

156

39

Vir: Bolte in sod., 2013, str. 49.
Legenda
presežena dovoljena koncentracija (ni predpisanega ocenjevalnega praga)
% pod – odstotek veljavnih podatkov
Cp – povprečna koncentracija
Max – najvišja koncentracija
> OV – število primerov s prekoračeno opozorilno vrednostjo
> AV – število primerov s prekoračeno alarmno vrednostjo
> CV – število primerov s prekoračeno ciljno vrednostjo

Kot sem že omenila, so koncentracije ozona zaradi močnejšega sončevega obsevanja in višjih
temperatur ter posledično intenzivnejših kemijskih reakcij največje poleti (Cegnar, 2012). Na
Sliki 5 je razvidno, da je število prekoračitev osemurnih ciljnih koncentracij ozona večja v
najtoplejših mesecih (junij, julij, avgust), v hladni polovici leta pa so vrednosti zelo nizke ali
pa sploh niso presežene (Bolte in sod., 2013).
Slika 5: Celje – število prekoračitev osemurne ciljne koncentracije ozona (120 μg/m3) leta
2012 na postaji Bolnica

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 55.
Vpliv vremenskih razmer na koncentracijo ozona je opazen tudi na Sliki 6. Zavedati se
moramo, da vreme ni edini dejavnik, ki vpliva na vsebnost ozona v ozračju, in da je delež
emisij odvisen še od drugih virov.
V obdobju 2000–2012 so bile v vseh letih, z izjemo let 2004 in 2009, mejne vrednosti
koncentracij ozona presežene. Naraščanje emisij med letoma 2000 in 2003 je posledica
hudega sušnega obdobja. Leta 2003 so zabeležili največje koncentracije ozona (50 μg/m3)
(Bolte in sod., 2013), saj je bilo to leto eno najbolj sušnih let v Sloveniji (Kobold, Ulaga,
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2012). Leta 2004 je bilo poletje zelo mokro, kar je opazno v upadu emisij pod mejno vrednost
(Bolte in sod., 2013). Nato so emisije začele ponovno naraščati zaradi dolgega sušnega
obdobja v drugi polovici leta 2006 (Kobold, Ulaga, 2012). Sledi upadanje do leta 2010, ki je
posledica nadpovprečne tople prve polovice leta 2007 ter pogostih poletnih padavin v letih
2008 in 2009 (Bolte in sod., 2013). Od leta 2010 je opazno stalno naraščanje emisij ozona.
Slika 6: Celje – povprečne koncentracije O3 (μg/m3) na postaji Bolnica za obdobje 2000–2012

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 56.
7.4 Onesnaženost zraka z ogljikovim monoksidom (CO)
Glavni viri emisij ogljikovega monoksida so promet in mala kurišča. Izpusti slednjih niso tako
problematični, saj so razpršeni po večjih površinah, medtem ko so emisije iz prometa omejene
na obcestna območja. Emisije ogljikovega monoksida v manjši meri prispevajo še industrijske
kotlovnice, energetika in ostali mobilni viri (Šegula in sod., 2010).
Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (2002, str. 5289) predpisuje
maksimalne dovoljene osemurne koncentracije ogljikovega monoksida. V zadnjih letih mejna
osemurna vrednost (10 μg/m3) ni bila presežena in se je med letoma 2007 in 2009 gibala med
2,9 in 3,2 μg/m3. Leta 2009 je bila povprečna koncentracija ozona 0,6 μg/m3 in je bila močno
pod mejno vrednostjo. Na koncentracije ogljikovega monoksida vplivajo tudi vremenske
razmere, zaradi česar so poleti vrednosti emisij nižje kakor pozimi (Slika 7). Opazen je
jutranji in večerni maksimum zaradi vplivov prometa (Šegula in sod., 2010).
Slika 7: Celje – najvišje osemurne koncentracije CO (mg/m3) po mesecih leta 2009* na
postaji Bolnica

*Najnovejši podatki, saj se po tem letu meritve v okviru državne merilne mreže ne izvajajo
več.
Vir podatkov: Šegula in sod., 2010, str. 145.
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Izmed celjskih zavezancev je leta 2012 največ ogljikovega monoksida emitirala Kovis
Livarna – 333 ton. Sledita ji Merkscha Furnirnica, d. o. o. s 105 tonami in Simbio, d. o. o. s
36 tonami (Priloga 1). Tudi v preteklih nekaj letih je bila Kovis Livarna glavni vir emisij,
vendar jih je v zadnjem letu močno zmanjšala. Upadanje emisij je opazno tudi pri Simbiu, d.
o. o., z izjemo rahlega naraščanja v zadnjem letu. Pri podjetju Merkscha Furnirnica, d. o. o. pa
emisije od leta 2011 ponovno naraščajo (Emisije snovi v zraku …, 2014).
Po Katastru onesnaževalcev zraka v Mestni občini Celje za obdobje 2007–2008 (Preglednica
7) je obremenjenost Celja z ogljikovim monoksidom na drugem mestu, na prvem so emisije
ogljikovega dioksida (Korže Vovk, Sajovic, 2009b). Zato kljub temu da državna in občinska
mreža ne izvajata teh meritev, podajam rezultate iz zadnjih katastrov zavezancev. Leta 2012
je podjetje Simbio, d. o. o. s 5.531 tonami prispevalo še vedno največji delež emisij
ogljikovega dioksida, kljub zmanjšanju v prejšnjih letih (Priloga 1) (Emisije snovi v zraku …,
2014). Opozoriti je potrebno, da v okviru Simbia, d. o. o. deluje Regijski center za ravnanje z
odpadki, v katerega je vključenih 24 občin. Delež koncentracij CO2 je zato tako visok, ker
emisije niso samo celjskega izvora (RCERO. Simbio, 2014).
7.5 Onesnaženost zraka s trdnimi delci (PM)
Z izrazom trdni delec označujemo prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Ogljik je
pri večini delcev glavna komponenta, na katerega se lahko vežejo kovine, organska topila ali
ozon (Trdni delci (PM10 in PM2.5). Okolje. info, 2014). Tako nastanejo delci različne sestave
in velikosti, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekovega vpliva (Žibert, 2010). V
zadnjih letih se vse pogosteje izvajajo meritve delcev v velikosti premera 10 (PM10) in 2,5
(PM2,5) μm, ki so zdravju najbolj škodljivi (Trdni delci (PM10 in PM2.5). Okolje. info, 2014).
Ker smo z njimi nenehno v stiku, tudi neposredno z vdihavanjem, je njihovo proučevanja še
toliko pomembnejše (Ribarič Lastnik in sod., 2010).
Promet na celjskem območju emitira 53 % vseh emisij prašnih delcev, ki so posledica
izpušnih plinov, neposrednih emisij zaradi obrabe cestišča in avtomobilskih gum ter
posrednih emisij zaradi resuspenzije. Sledi industrija z 28 %, najmanjši delež (15 %)
prispevajo kotlovnice (Korže Vovk, Sajovic, 2009b). V zadnjih letih postajajo individualna
kurišča predvsem v zimskem času čedalje večji vir onesnaženosti zraka. K povišanju
koncentracij je veliko prispevala tudi najnovejša gospodarska kriza z uporabo »nečistih«
energetikov (premog, drva, biomasa) namesto čistejših fosilnih goriv (olje, plin) (Bolte in
sod., 2013)
Leta 2012 je povprečna vrednost delcev PM10 znašala 31 μg/m3 in ni presegala mejne letne
vrednosti 40 μg/m3, presegala pa je zgornji ocenjevalni prag za 3 μg/m3. Letno dovoljeno
število prekoračitev (35-krat na leto) mejne dnevne koncentracije (50 μg/m3) je bilo preseženo
za 20-krat (Preglednica 9) (Bolte in sod., 2013).
Preglednica 9: Celja – koncentracija delcev PM10 v zraku (μg/m3) leta 2012
Merilno mesto
Celje – Bolnica (R)

Leto*
pod %
97

Dan*
CP
31

max
131

> MV
55

Vir: Bolte in sod., 2013, str. 60.
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Legenda
*Določena sta zgornji in spodnji ocenjevalni prag.
Cp – povprečna koncentracija
prekoračen zgornji ocenjevalni prag
% – odstotek veljavnih podatkov
prekoračena mejna vrednost
Max – najvišja koncentracija
> MV – število primerov s prekoračeno mejno vrednostjo
(R) – meritve z referenčnim merilnikom (LVS)

Na merilni postaji Ipavčeva Celje so bile letne koncentracije delcev PM 10 presežene v
obdobju 2005–2010, z izjemo leta 2009, ko je bila vrednost emisij pod mejno vrednostjo
(Slika 8) (Uršič in sod., 2013). Podobno je tudi na merilni postaji Celje – Bolnica, kjer so bile
letne koncentracije delcev PM10 presežene v obdobju 2002–2005. Leta 2003 je bila zabeležena
najvišja koncentracija emisij delcev PM10 (53 μg/m3), potem se je začela postopoma
zmanjševati (Slika 8) zaradi izboljšav industrijskih objektov (gradnja čistilnih naprav) in
delno tudi zaradi ugodnih vremenskih razmer v zadnjih letih. Te se na obeh merilnih postajah
odražajo v nihanju emisij v določenih časovnih obdobjih (Slika 8). Daljša sušna obdobja
pozimi so vplivala na večjo onesnaženost, medtem ko so na nižje koncentracije vplivali
nadpovprečno topla in vetrovna prva polovica leta in pogoste padavine v poletnem času.
Spremembe vremenskih razmer posredno vplivajo tudi na večje število dni s prekoračeno
mejno vrednostjo. Velik problem so individualna kurišča, pri katerih so emisije močno
odvisne od temperature zraka, zato se, za razliko od emisij iz prometa in industrije, veliko
hitreje spreminjajo (Bolte in sod., 2013).
Slika 8: Celja – povprečne koncentracije PM10 (μg/m3) na postaji Bolnica (1998–2012) in
Ipavčeva (1998–2010)

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 67 (postaja Celje – Bolnica); Uršič in sod., 2013, str.
26. (postaja Ipavčeva Celje)
Na merilni postaji Celje – Bolnica je bilo v obdobju 2002–2012 preseženo število dni s
prekoračeno mejno vrednostjo. Mejna dnevna vrednost trdnih delcev (50 μg PM10/m3) je bila
največkrat presežena leta 2003, in sicer za kar 100-krat, najmanj pa leta 2008, in sicer za 37krat (dopustno je za 35-krat) (Slika 9) (Bolte in sod., 2013).
Slika 9: Celja – število dni s preseženo mejno vrednostjo PM10 (μg/m3) na postaji Bolnica
(2002–2012)
PM10 120
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Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 68.
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7.6 Onesnaženost zraka s prašnimi usedlinami
Prašne usedline so delci, večji od 10 μg (Korže Vovk, Sajovic, 2009a), ki se posedajo na
površino tal in so posledica naravnih dejavnikov ter človekovega vpliva. Glede na mesto
odlaganja jih razdelimo na cesti, hišni in podstrešni prah ter druge prahove (Žibert, 2010).
Kontrolo onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami vrši Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Mejne letne vrednosti za prašne usedline in kovine v njih so ocenjene z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (prenehala veljati 8. 8. 2007) (Uršič
in sod., 2013).
Leta 2012 povprečna letna količina prašnih usedlin v Celju in okolici na nobenem merilnem
mestu ni presegala mejne vrednosti (200 mg/m2/dan) (Slika 10) (Uršič in sod., 2013).
S Slike 10 je razvidno, da se na merilnem mestu Teharje Ježovnik količine prašnih usedlin od
leta 2005 zmanjšujejo, z izjemo zadnjega leta. Na merilnih postajah Industrijska cona in
Teharje Dimec so koncentracije v zadnjih dveh letih precej stalne, v teh letih sta bili izmerjeni
tudi najnižji letni koncentraciji. Na merilni postaji Lopata so bile koncentracije prašnih
usedlin leta 2012 višje kot v prejšnjih dveh letih in so primerljive s koncentracijami iz leta
2006 in 2009. Na merilni postaji Lava 1 so bile do leta 2006 zabeležene koncentracije, ki so
bile večinoma močno nad mejno vrednostjo. Od leta 2006, ko je začela delovati merilna
postaja Lava 2, so količine prašnih usedlin precej stalne in se gibajo močno pod mejno
vrednostjo. Na merilnem mestu Zvodno je opazno naraščanje količin prašnih usedlin, ki so se
leta 2012 povzpele na vrednost koncentracije, ki je bila zabeležena ob začetku meritev. Na
merilnih postajah Bukovžlak in Tovarniška 6 opazimo postopno zmanjševanje količin prašnih
usedlin (Uršič in sod., 2013).
Slika 10: Celje – letna koncentracija prašnih usedlin (mg/m2/dan) (1996–2012)

Vir podatkov: Uršič in sod., 2013, str. 28.
Na celjskem območju več kot polovični delež emisij prahu prispeva promet (Korže Vovk,
Sajovic, 2009b), zato je mesto najbolj onesnaženo na najbolj obremenjenih cestnih odsekih
(Preglednica 3) (Promet. Direkcija …, 2014).
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Izmed celjskih zavezancev je tako kot v prejšnjih letih tudi leta 2012 največ prahu (podan kot
celotni prah) prispevala Cinkarna Celje (Priloga 1). Od leta 2007, ko je bila zabeležena
največja vrednost (51 ton), so se emisije začele zmanjševati, vendar je s 13 tonami leta 2012
še vedno glavni vir emisij. Takoj za njo največ emisij prispevajo Merkscha Furnirnica, d. o. o.
(5 ton), Štore Steel (3 tone) in Kovis Livarna (2 toni) (Priloga 1). Ostala podjetja prispevajo
bistveno manjše deleže (Emisije snovi v zraku …, 2014).
7.6.1 Kovine v prašnih usedlinah
Podatki so interpretirani samo za časovni obdobji 1997–2005 in 2009–2012. Le v teh so
podatki med sabo primerljivi, ker so na vseh merilnih mestih v vseh mesecih opravljali
meritve.
7.6.1.1 Svinec
V Celju od leta 1996 do 2012 količina svinca v prašnih usedlinah na nobenem merilnem
mestu ni presegala nekdanje letne imisijske vrednosti 100 μg Pb/(m2*dan). V obdobju 1997–
2005 so bile najvišje povprečne koncentracije zabeležene na merilni postaji Teharje Ježovnik
(42,3 μg Pb/(m2*dan)), najnižje pa na Lopati (10 μg Pb/(m2*dan)). V zadnjih letih (2009–
2012) so najvišje povprečne koncentracije izmerili na merilni postaji Tovarniška 6 (22 μg
Pb/(m2*dan)), kjer so bile tudi leta 2012 izmerjene najvišje koncentracije (11 μg Pb/(m2*dan))
(Uršič in sod., 2013). Kljub visokim količinam svinca v prašnih usedlinah v posameznih letih,
je na vseh merilnih postajah v zadnjih letih opazno postopno zmanjševanje, tudi na račun
prepovedi prodaje osvinčenega bencina, ki je začela veljati leta 2001 (Planinšek in sod.,
2003).
7.6.1.2 Kadmij
Leta 2012 so količine kadmija v prašnih usedlinah presegale nekdanjo mejno letno imisijsko
vrednost 2 μg Cd/(m2*dan) le na merilnem mestu Teharje Ježovnik (9 μg Cd/(m2*dan)). Na
tem mestu so bile tako v preteklem obdobju (1997–2005) kot v zadnjih letih (2009–2012)
izmerjene najvišje povprečne koncentracije. Poleg prekoračitve na tej postaji leta 2012 se je
prekoračitev od začetka izvajanja meritev pojavila še leta 1999 na merilni postaji Industrijska
cona (2,1 μg Cd/(m2*dan)). Na vseh merilnih postajah je opazno zmanjševanje količin
kadmija v prašnih usedlinah, z izjemo merilih postaj Industrijska cona in Teharje Ježovnik,
kjer so emisije leta 2012 ponovno narasle (Uršič in sod., 2013).
7.6.1.3 Cink
Leta 2012 na nobenem merilnem mestu količine cinka v prašnih usedlinah niso presegale
nekdanje letne imisijske vrednosti 400 μg Zn/(m2*dan)). Koncentracije pa so bile presežene
leta 2002 (543 μg Zn/(m2*dan)) in 2003 (419 μg Zn/(m2*dan)) na merilni postaji Teharje
Ježovnik ter leta 2008 (504 μg Zn/(m2*dan)) na merilni postaji Bukovžlak. V obdobju 1997–
2005 so bile najvišje povprečne koncentracije zabeležene na merilni postaji Teharje Ježovnik
(357, 4 μg Zn/(m2*dan)), v zadnjih letih (2009–2012) pa na merilni postaji Tovarniška 6 (127,
5 μg Zn/(m2*dan)). Na vseh merilnih postajah se v zadnjih letih vrednosti postopoma
zmanjšujejo, z izjemo merilne postaje Teharje Ježovnik, kjer koncentracije od leta 2009
ponovno naraščajo in so leta 2012 dosegle najvišjo koncentracijo (120 μg Zn/(m2*dan)) glede
na ostale merilne postaje (Uršič in sod., 2013).
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7.6.1.4 Titan
Kljub temu da mejna vrednost za titan v prašnih usedlinah ni predpisana, se v Celju opravljajo
meritve in analize zaradi specifičnosti celjske industrije. V preteklosti so bile najvišje
povprečne koncentracije izmerjene na merilnih postajah Industrijska cona, Teharje Ježovnik
in Teharje Dimec. V zadnjih letih pa na merilni postaji Tovarniška 6 in Bukovžlak, kjer je bila
leta 2012 izmerjena najvišja vrednost (84 μg Ti/(m2*dan) glede na ostale merilne postaje.
Leta 2012 je na vseh merilnih postajah opazno zmanjševanje izmerjenih vrednosti glede na
ostale rezultate iz leta 2011 (Uršič in sod., 2013).
7.6.2 Ugotovitve
7.6.2.1 Raziskave podstrešnega prahu
Številne raziskave dokazujejo, da je celjsko območje najbolj obremenjeno s cinkom in
kadmijem in deloma z drugimi težkimi kovinami (Žibert, Šajn, 2010). Visoke vsebnosti cinka
in kadmija so bile zabeležene že leta 1989, ko so opravili prve analize urbanih sedimentov
(Šajn, 1999). V kasnejših raziskavah (2005) se je vrednost kadmija v podstrešnem prahu še
povečala in je v mestnem središču presegala slovensko povprečje za 100-krat, najvišja
vrednost je znašala 456 mg/kg. Najvišja izmerjena vrednost cinka v podstrešnem prahu je bila
ugotovljena v Gaberjah. Ob stari železarni v Štorah so izmerili najvišje vrednosti železa in
mangana v prahu, najvišje vrednosti kroma pa v neposredni bližini nove železarne. Povečane
vsebnosti titana so bile zabeležene v bližini novih obratov Cinkarne Celje in vzhodno od nje,
v dvokilometrskem pasu Bukovžlak–Proseniško. Vsebnost titana je posledica proizvodnje
titanovih belil (Žibert, Šajn, 2010).
7.6.2.2 Raziskave hišnega prahu in cestnega sedimenta
Tako kot v podstrešnem prahu so tudi v hišnem prahu in cestnem sedimentu prisotne
povečane vsebnosti kadmija in cinka (Žibert, Šajn, 2010). V primerjavi z ostalimi slovenskimi
mesti (Ljubljana, Maribor, Jesenice, Koper in Novo mesto) Celje močno izstopa glede
onesnaženosti s cinkom in kadmijem. Raziskave iz leta 2005 nam kažejo na povečano
vsebnost cinka in kadmija na območju industrijske cone (Delavska ulica, Bukovžlak). Opazno
je tudi povečanje arzena v cestnem sedimentu in kroma v Štorah. Onesnaževanje s kovinami
ni potekalo le v preteklosti. Danes na sestavo hišnega prahu (vsebnost Ti) v Bukovžlaku
vpliva Cinkarna Celje, na hišni prah in cestni sediment v Štorah pa železarna (Žibert, 2010)
(zračni odvodi plinov iz talilnih peči) (Žibert, Šajn, 2010). V zadnjih letih je na Delavski ulici
opazno povečanje, medtem ko se v Štorah vrednosti zmanjšujejo na račun vgraditve
protiprašnih filtrov v železarni (Žibert, 2010).
Pri drugih težkih kovinah bistvena odstopanja glede na ostala slovenska mesta niso opazna.
Vrednost svinca v cestnem sedimentu je v primerjavi z Ljubljano in Mariborom celo nižja. Po
onesnaženosti s cinkom in kadmijem pa Celje izstopa tako med slovenskimi mesti kot tudi na
lestvici svetovnih povprečij (Žibert, Šajn, 2010).
8 PRIMERJAVA ONESNAŽENOSTI ZRAKA V CELJU IN OSTALIH SLOVENSKIH
KRAJIH
8.1 Onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi (NOX – N2O, NO, NO2)
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Višje koncentracije dušikovih oksidov se praviloma v vseh urbanih mestih pojavljajo v
zimskem času, poleti pa so nižje, ker se porabljajo za tvorbo ozona. Najvišje koncentracije so
bile izmerjene ob prometnih konicah in ob termoelektrarnah. V obdobju 1987–2007 so se
letni izpusti dušikovih oksidov v Sloveniji zmanjšali za 20 %, predvsem zaradi zmanjšane
porabe goriv iz cestnega prometa na račun prodaje v maloobmejnem prometu ter zaradi
uporabe katalizatorjev (Špes, 2013).
Po koncentraciji dušikovih oksidov spada Celje v primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji med
bolj onesnažene. Na Sliki 11 je razvidno, da je po koncentraciji dušikovih oksidov tretje
najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji. Višje koncentracije so izmerili le še v Ljubljani in
Mariboru (Bolte in sod., 2013). Ljubljana, Maribor in Celje so tudi mesta z največjim
številom prebivalcev v Sloveniji ter z največjim deležem dnevnih migracij, zato ne preseneča,
da so ob povečanem prometu povišane tudi koncentracije onesnaževal.
Slika 11: Povprečna letna koncentracija NO2 (μg/m3) v letu 2012

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 40.
8.2 Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom (SO2)
V preteklosti so bila vsa urbana območja v Sloveniji, kjer je bilo veliko individualnih kurišč
in majhnih kotlovnic ter kurjenja s premogom, zelo onesnažena z žveplovim dioksidom.
Stanje se je močno izboljšalo v obdobju 1980–2007, ko so se letni izpusti zmanjšali za kar 95
%, zlasti na račun širjenja ogrevanja iz velikih toplarn, plinifikacije večjih slovenskih mest,
nižje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, zamenjave domačega premoga s kakovostnejšim
uvoženim ali pa z drugimi energetiki (plin, mazut) ter vključitve razžvepljevalnih naprav v
termoelektrarne. Po letu 2005 tudi ni več zaslediti preseganja mejnih vrednosti. Višje
koncentracije so bile prisotne še na merilnem mestu Šoštanj, ki je ob jugozahodnem vetru
pod direktnim vplivom izpustov iz termoelektrarne Šoštanj, ter občasno v Zagorju zaradi
vplivov lokalnih virov izpustov individualnih kurišč in industrije (Špes, 2013).
Po koncentraciji žveplovega dioksida spada Celje v primerjavi z drugimi slovenskimi kraji
med bolj onesnažene. Na Sliki 12 je razvidno, da je bilo leta 2012 tretje najbolj onesnaženo
mesto, višje koncentracije so bile zabeležene le še na merilnem mestu Kovk in Škale (Bolte in
sod., 2013).
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Slika 12: Povprečna letna koncentracije SO2 (μg/m3) v letu 2012

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 29.
8.3 Onesnaženost zraka s trdnimi delci (PM)
Koncentracije delcev PM10 spadajo v Sloveniji med ene izmed najbolj problematičnih
onesnaževal. V večini mestih občin so koncentracije močno presežene, še zlasti v zimskih
mesecih, ko se onesnaževala zaradi nastanka temperaturnih inverzij zadržujejo pri tleh in v
kotlinah. V zimskem času so povišane koncentracije zlasti posledica ogrevanja iz
individualnih kurišč, na povišane emisije pa vplivajo še promet, energetika, industrija in
kmetijstvo (Špes, 2013).
V primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji se Celje uvršča v vrh lestvice po koncentraciji
delcev PM10 (Slika 13). Višje vrednosti so bile zabeležene le še na merilnih mestih Ljubljana
Center, Trbovlje in Zagorje (Bolte in sod., 2013). Povišane koncentracije v Ljubljani, Celju in
Mariboru so posledica prometa, v Trbovljah in Zagorju industrije, na višje vrednosti v
Zagorju pa imajo pozimi še dodaten vpliv individualna kurišča (Špes, 2013).
Slika 13: Povprečna letna koncentracije PM10 (μg/m3) v letu 2012

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 60.
8.4 Onesnaženost zraka z ozonom (O3)
Koncentracije ozona spadajo med najbolj problematične v vseh mestnih središčih po
Sloveniji. Največji vir predhodnikov ozona je promet, ki prispeva približno dve tretjini vseh
emisij. Vsa območja v Sloveniji sodijo v najslabši kakovosten razred, saj koncentracije
povsod presegajo ciljne vrednosti, tudi na podeželju in v višjih legah (Špes, 2013).
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Celje v primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji ne sodi v vrh najbolj onesnaženih (Slika 14)
(Bolte in sod., 2013). Potrebno je opozoriti, da na raven onesnaženosti ne vplivajo samo
lokalni viri emisij, na povišane koncentracije na nekaterih merilnih mestih pomembno vpliva
še transport ozona preko meje. Slednje še posebej velja za Primorsko, saj dobiva veliko ozona
iz Padske nižine, ki velja za eno izmed evropskih območjih z največjimi količinami ozona
(Špes, 2013).
Slika 14 Povprečna letna koncentracije O3 (μg/m3) v letu 2012

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013, str. 49.
9 POVZETEK STANJA IN UGOTOVITEV O ONESNAŽENOSTI ZRAKA V CELJU
V Preglednici 10 so povzete vse koncentracije onesnaževalcev, ki se merijo v okviru državne
merilne mreže. Za posamezne koncentracije so predpisane mejne, alarmne, ciljne ali
opozorilne vrednosti ter zgornji in spodnji ocenjevalni pragi.
Opazimo, da je celjski zrak trenutno najbolj obremenjen z delci PM10, ozonom in dušikovimi
oksidi (dušikov dioksid).
Preglednica 10: Celje – pregled koncentracij onesnaževal na merilni postaji Celje – Bolnica
leta 2012
žveplov dioksid
(SO2)

Leto (μg/m3)

Zima (μg/m3)

1 ura (> MV)

3 ure (> AV)

24 ur (> MV)

20 MV

20 KV

350 MV1/

500 AV

125 MV2/

12 ZOP

75 ZOP2/

8 SOP

50 SOP2/

7
dušikov dioksid
(NO2)

9

0

0

0

Leto (μg/m3)

1 ura (> MV)

3 ure (> AV)

40 MV

200 MV3/

400 AV

26 SOP

3/

100 SOP

32 ZOP

140 ZOP3/

27

0

0

24

dušikovi oksidi

Leto (μg/m3)

(NOX)

30 MV
19,5 SOP
24 ZOP
50

delci PM10

ozon (O3)

Leto (μg/m3)

24 ur (> MV)

40 MV

50 MV4/

20 SOP

25 SOP4/

28 ZOP

35 ZOP4/

31

55

Leto (μg/m3)

1 ura (> OV, > AV)

8 ur (> CV)

40 MV

180 OV

240 AV

120 CV5/

49

1

0

39

1

Vrednost je lahko presežena 24-krat v letu.
Vrednost je lahko presežena 3-krat v letu.
3
Vrednost je lahko presežena 18-krat v letu.
4
Vrednost je lahko presežena 35-krat v letu.
5/
vrednost je lahko presežena 25-krat v letu
Vir: Bolte in sod., 2013, str. 9.
2

Legenda
prekoračena mejna vrednost (MV)
prekoračen zgornji ocenjevalni prag (ZOP)
prekoračen spodnji ocenjevalni prag (SOP)
koncentracija pod spodnjim ocenjevalnim pragom
merilno mesto ni reprezentativno
presežena dovoljena koncentracija (kjer ni predpisanega ocenjevalnega praga)
koncentracija ni bila presežena (kjer ni predpisanega ocenjevalnega praga)

Preglednica 11 prikazuje, da je vir večine emisij promet in da je Cinkarna Celje še vedno eden
glavnih onesnaževalcev zraka. Opazimo, da je Celje med slovenskimi mesti na vrhu lestvice
skoraj pri vseh emisijah. Potrebno je poiskati možne strategije za tiste vire, ki najbolj
obremenjujejo zrak v zadnjih letih, in tako ohraniti kakovost zraka ter zagotoviti trajnostni
razvoj mesta. V Preglednici 12 so označene emisije, ki so trenutno najbolj problematične in za
katere je potrebno poiskati trajnostne strategije zmanjšanja.
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Preglednica 11: Celje – pregled koncentracij onesnaževal na merilni postaji Celje – Bolnica
leta 2012
Emisije

Glavni vir

Glavni industrijski vir

žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOX)
dušikovi dioksidi (NO2)

kotlovnice, industrija Cinkarna Celje
promet
Merkscha Furnirnica,
d. o. o.
kotlovnice

prah
ozon (O3)
ogljikov monoksid (CO)
ogljikov dioksid (CO2)

promet
promet, industrija
promet
kotlovnice

Cinkarna Celje
Štore Steel, d. o. o.
Kovis Livarna
Simbio, d. o. o.

Mesto onesnaženosti v
Sloveniji/število vseh
merilnih mest
4/23
3/17
3/18
4/26
15/19
*
*

*Meritve se v okviru državne merilne mreže ne izvajajo.
Vir: Korže Vovk, Sajovic, 2009a, str. 40 (podatki za glavne vire); Bolte in sod., 2013 (podatki
za mesto onesnaženosti v Sloveniji/število vseh merilnih mest); Emisije snovi v zraku …,
2014 (podatki za glavni industrijski vir).
Preglednica 12: Celje – ocena stanja onesnaženosti po posameznih koncentracijah v obdobju
2000–2012
Emisije

stanje je ocenjeno kot dobro
potrebni so ukrepi

žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOX)
prašni delci
ogljikov monoksid (CO)
ozon (O3)
prašne usedline
svinec v prašnih usedlinah
kadmij v prašnih usedlinah
cink v prašnih usedlinah
titan v prašnih usedlinah

Vir podatkov: Bolte in sod., 2013 (podatki samo za žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov
monoksid in ozon); Uršič in sod., 2013.
Na Sliki 15 je prikazana prostorska razporeditev emisij iz glavnih virov onesnaževanja ter
najbolj obremenjeni cestni odseki in prometne vpadnice v središče mesta, ki so posledično
tudi najbolj onesnažene.
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Slika 15: Celje – prostorska razporeditev emisij in glavnih virov onesnaževanja

Vir: GURS, 2014.
Vir podatkov: Žibert, Šajn, 2010; Bolte in sod., 2013; Uršič in sod., 2013; Promet. Direkcija
…, 2014.

10 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENOSTI
V nadaljevanju podajam možne rešitve za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Potrebno se je
zavedati, da so to le smernice, ki bi lahko po mojem mnenju pripomogle k izboljšanju
kakovosti zraka v Celju. Vendar bi bilo potrebno te rešitve še dodatno obravnavati z več
zornih kotov in ob upoštevanju ostalih dejavnikov, ki vplivajo na stanje okolja, oblikovati
trajnostno strategijo, ki bi pripomogla k manjšim obremenitvam in kakovostnejšemu okolju.
10.1 Ukrepi na področju prometa
Stanje zadnjih let kaže na to, da je promet glavni vir emisij dušikovih oksidov, prašnih delcev,
ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ozona. Na tem področju bi bilo potrebno
večjo skrb nameniti izboljšanju javnega prevoza (predvsem avtobusnega prevoza), ki se na
račun povečevanja osebnega prometa zmanjšuje. Ljudje se zavedajo onesnaževanja zraka z
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osebnimi avtomobili in rešitev vidijo v javnem prevozu, vendar ga zaradi slabe
organiziranosti (zamude, dolga vožnja) in cenovne neugodnosti še vedno zelo malo
uporabljajo.
10.1.1 Ukrepi na področju javnega prometa
Za izboljšanje javnega prometa znotraj mesta predlagam ureditev mestnih avtobusov, kot jih
že imajo nekatera slovenska mesta, npr. Ljubljana. Občina bi morala vzpostaviti mestni
potniški promet, ki bi bil povezan s primestnim potniškim prometom. Promet bi morali
organizirati tako, da bi potekal tekoče, brez večjih zastojev, zato predlagam, da se uredijo
ceste, ki bi bile namenjene samo za mestne avtobuse. Tako bi dosegli hitrejši in učinkovitejši
prevoz. Poskrbeti bi bilo potrebno tudi za cenovno ugodnost, zato predlagam, da bi imeli
dijaki, študentje, stanovalci in zaposleni delavci subvencionirane vozovnice, s čimer bi
potnike spodbudili k uporabi javnega prevoza.
Potrebno bi bilo zamenjati avtobuse oz. uvesti mestne avtobuse, ki ustrezajo zahtevam
okoljskih predpisov na področju onesnaževanja zraka s prašnimi delci PM10 – standardoma
EEV ali EUR 6, ki preprečujeta onesnaževanje s prašnimi delci. Ukrep bi morala
subvencionirati država (PRILOGA …, 2014b).
Občina bi morala prenoviti mestni potniški promet, in sicer ponovno določiti proge in
povečati pogostost voženj, zlasti ob prometnih konicah. V sodelovanju s sosednjimi občinami
bi bilo potrebno pregledati vožnje v primestnem in medkrajevnem prometu ter uskladiti obe
vrsti prometa. Potnike bi lahko k uporabi javnega prometa spodbudili z možnostjo
brezplačnega parkiranja osebnega avtomobila ob nakupu vozovnice za vlak ali avtobus. Zato
bi bilo potrebno več prostora nameniti ureditvi parkirnih mest v bližini železniške in
predvsem avtobusne postaje, kjer je trenutno zelo malo parkirnih mest. Sistem bi bilo
potrebno razviti v okviru predvidene trase javnega potniškega prometa in v sodelovanju s
sosednjimi občinami – Vojnikom na severu, Laškim na jugu, Štorami in Šentjurjem na
vzhodu ter Žalcem in Šempetrom na zahodu (PRILOGA …, 2014b).
10.1.1.1 Strožji ukrep za javni promet
Menim, da bi k izboljšanju trenutnega stanja največ pripomoglo zaprtje centra mesta. Vstop bi
bil mogoč samo z mestnimi avtobusi, kolesi ali peš. Predlagam, da bi se v predmestju uredilo
več parkirnih mest, kjer bi pred vstopom v mesto parkirali avtomobile. Vstop do mesta bi
imeli le stanovalci, delovna vozila, urgentni prevozi in prevozi nujnih javnih služb z ureditvijo
potopnih stebričkov. Takšno trajnostno rešitev bi po mojem mnenju morala doseči vsa večja
mesta, saj osebni avtomobili še vedno predstavljajo velik problem.
10.1.2 Ukrepi na področju kolesarskega prometa
V mestu bi morali bolj spodbujati kolesarski promet. Brezplačna izposoja koles je sicer že
mogoča, vendar jo trenutno izvaja samo Celjski mladinski center (Brezplačna izposoja koles v
Celju. Celje. info, 2012). Izposojo bi bilo smiselno omogočiti na več mestih ali pa urediti
izposojo mestnih koles. Potrebno bi bilo povečati število kolesarskih stez, saj jih ima Celje
glede na svoje ravninsko lego zelo malo. Postajališča bi bilo potrebno postaviti pred
železniško in avtobusno postajo ter pred najbolj obiskane javne stavbe in na druga območja,
kjer bi bila postavitev potrebna in je zanjo dovolj prostora. Na teh območjih in pred šolami,
trgovinami, javnimi ustanovami ter bloki bi potrebovali tudi več parkirnih mest za kolesa.
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Mestna kolesa bi veliko pripomogla k zmanjšanju emisij, če bi jih uporabljali namesto
osebnega prometa. A postavlja se vprašanje, ali se trenutno občini oz. državi v mestna kolesa
ekonomsko splača vlagati. Zaradi majhnosti mestnega jedra in zgostitve vseh mestnih funkcij
v centru so potrebe po kolesih zelo majhne. Večinoma jih uporabljajo le tujci in turisti,
prebivalci mesta pa le v 10 % (Brezplačna izposoja koles v Celju. Celje. info, 2012).
Sklepam, da bi bilo bolje razvijati izposojo, kot jo je začel razvijati Celjski mladinski center,
kjer že deluje izposojevalnica koles. Izposojo bi morali omogočiti na več mestih in z več
kolesi ter daljšim časom izposoje in možnostjo izposoje kadarkoli v tednu.
10.2 Dodatni možni ukrepi
10.2.1 Okoljska cona
Za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 iz cestnega prometa bi lahko v Celju uvedli
okoljsko cono, kot je že v Mariboru. Izkušnje številnih evropskih mest dokazujejo, da so
okoljske cone eden najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti zunanjega zraka
s PM10, dušikovimi oksidi in prizemnim ozonom. V okoljski coni bi morali uvesti ukrepe za
urejanje prometa in omejevanje vožnje vozilom neustreznega emisijskega razreda EURO. Z
okoljsko cono bi dosegli manj emisij cestnega prometa in omejitev prometa osebnih,
dostavnih in tovornih vozil, ki ne dosegajo emisijskega EURO-standarda 0 in 1 (vsa vozila z
dnevom prve registracije pred 1. oktobrom 1996). Da okoljska cona ne bi ogrozila splošne
dostopnosti in gospodarske aktivnosti mesta, bi omejitve za vstop vozil v območje okoljske
cone veljale samo med delavniki, torej v času, ko je koncentracija delcev v zraku največja.
Omejitve ne bi veljale za stanovalce znotraj cone, ti bi lahko pridobili začasne dovolilnice za
neovirano vožnjo znotraj cone. Iz sistema omejitev bi bili izvzeti avtobusi, taksiji, urgentni
prevozi in prevozi nujnih javnih služb, delovna vozila, osebe z motnjami gibanja, invalidi in
slepi. Za dostavna in tovorna vozila bi bilo potrebno določiti čas, v katerem bi lahko vstopala
v mesto (Priloga …, 2014a).
Kot v Mariboru bi bilo potrebno oblikovati okoljsko cono, ki bi zajemala celotno mestno
jedro (center mesta). Vstop v okoljsko cono (večje prometne vpadnice) bi moral biti označen
tako, da bi vozniki pravočasno in brez zastojev opustili vstopanje v območje okoljske cone.
10.2.2 Cona 30 km/h
Omejitev hitrosti na 30 km/h je ekonomičen in enostaven ukrep, ki zmanjšuje onesnaženost
zraka, povečuje prometno varnost in spodbuja trajnostne načine prometa. Zmanjšanje hitrosti
bi izboljšalo kakovost zraka, saj bi se na ta način zmanjšale koncentracije strupenih plinov in
drugih sestavin v ozračju, kar bi prispevalo tudi k boljšemu zdravju prebivalcev. Ukrep
predstavlja pomemben korak k zaustavljanju podnebnih sprememb, saj manjša hitrost
predstavlja manj emisij ogljikovega dioksida. Pripomogla bi tudi k tekočemu prometu z manj
prekinitvami in nepotrebnim pospeševanjem, nepomemben ni niti prihranek pri gorivu (Zakaj
30 km/h. Evropska …, 2014).
Menim, da bi bilo ukrep potrebno uvajati postopoma. Hitrost je potrebno najprej zmanjšati na
najbolj obremenjenih cestnih odsekih, torej na Mariborski, Ljubljanski in Kidričevi cesti. S
časoma bi postala hitrost 30 km/h splošna omejitev v celotnem mestu, lokalna skupnost pa bi
lahko odločala o omejitvi 50 km/h na določenih manj obremenjenih delih.
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10.2.3 Krožna križišča in izboljšanje semaforiziranega sistema
Predlagam, da se na najbolj obremenjenih cestnih križiščih uredijo krožna križišča, saj
prinašajo številne prednosti. Z njimi bi dosegli visoko raven prometne varnosti, možnost
prepuščanja prometnih tokov velikih jakosti, krajši čakalni čas, manj emisij izpušnih plinov
(nižje hitrosti, manj agresivne vožnje, močnih zaviranj in pospeševanj ter manj nihanja
prometa), manj hrupa, manjšo porabo prostora, manjše stroške vzdrževanja in bolj umirjen
promet (Bratuša, 2013). Predlagam, da se v Celju uredi krožno križišče na križišču
Mariborske in Kidričeve ceste, kjer zaradi prometne obremenjenosti nastane največ emisij. Da
bi bil sredinski prostor krožnih križišč izkoriščen, predlagam, da se ga ozeleni, saj bomo tudi
tako dosegli zmanjšanje emisij.
Drugi način za zmanjšanje emisij je izboljšanje semaforiziranega sistema. Predlagam, da se
izboljšajo signalni programi semaforjev z več zelenimi vali. Signalni programi bi se morali
oblikovati tako, da bi bili daljši zjutraj (iz mesta) in popoldan (v mesto), ko je obremenjenost
prometa največja. Najbolje bi bilo oblikovati pet signalnih programov (jutranjega, vmesnega,
popoldanskega, večernega in nočnega). Ob ustreznem časovnem signalu bi ob zelenem valu
tekoče in v krajšem času prišli skozi mesto ter posledično emitirali manj izpušnih plinov.
10.2.4 Možni rešitvi za zmanjšanje emisij osebnih avtomobilov
1) Ob prometnih konicah pogosto prihaja do zastojev na večjih križiščih. Ob daljšem
čakanju redko kateri voznik svoje vozilo ugasne, zato v ozračje emitira nepotrebne,
dodatne emisije. Menim, da bi bilo smiselno na semaforje namestili opozorilne table,
da je ob čakanju vozilo potrebno ugasniti.
2) Dokler mesta ne bi zaprli za osebne avtomobile, bi voznike morali spodbujati, da se z
enim vozilom prevaža več ljudi. Zato predlagam, da bi na prometnih vpadnicah v
mesto uredili plačilna mesta, kjer bi vozniki, ki se v osebnem avtomobilu peljejo sami,
plačali, ostali pa bi lahko vstopali brez plačila.
10.3 Ukrepi za urejanje okolice
10.3.1 Zelene površine
K izboljšanju kakovosti zraka lahko veliko prispevajo drevesa, saj ugodno vplivajo na
toplotne razmere in delujejo kot filter za onesnažen zrak. V poletni vročini nudijo senco,
zaradi evapotranspiracije pa imajo nižjo temperaturo od okolice. Onesnaženost zraka v mestu
slabi sončne žarke, zato je potrebno podpirati zasaditev listnatih dreves, ki poleti nudijo
senco, pozimi pa sončne žarke neovirano prepuščajo (Cegnar, 2012).
Potrebno bi bilo zasaditi drevesa in druge zelene površine. Predlagam, da bi se drevesa
zasadila ob Ljubljanski, Mariborski in Kidričevi cesti oz. v njihovi okolici, saj so ti cestni
odseki najbolj obremenjeni.
Občina je s prenovo mestnega jedra že začela z zasaditvijo dreves, pri čemer so posekali
veliko starih dreves. Menim, da bi stara drevesa morali ohranjati, hkrati pa bi potrebovali tudi
podporo občine in države za urejanje mesta z več drevesi in zelenimi površinami.
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10.4 Ukrepi na področju industrije in individualnih kurišč
10.4.1 Celoten prah
Na celjskem območju največ emisij prahu emitirajo naslednja podjetja: Cinkarna Celje,
Merkscha Furnirnica, Štore Steel in Kovis Livarna. Za zmanjšanje emisij predlagam, da bi se
na vsa podjetja namestili odpraševalni filtri. Za tista, ki že imajo filtre in še vedno
predstavljajo veliki vir emisij prahu, predlagam nadgradnjo s še boljšimi filtri, ki bodo
zmanjšali izpuste prahu. Namestiti bi bilo potrebno visokokakovostne filtre, predlagam
odpraševalne filtre s patronskimi filtrirnimi vložki, ki zagotavljajo visoko stopnjo filtracije.
Občina oz. država bi morali poskrbeti za nakup oz. del plačila subvencionirati. S
kakovostnejšimi filtri bi pripomogli k manjšim količinam emisij, saj so podjetja, ki že imajo
vgrajene filtre, še vedno glavni vir emisij prahu. Morali bi določiti ciljne vrednosti zmanjšanja
emisij do določenega leta, ki bi jih morala doseči vsa podjetja ob večji finančni podpori
države in občine.
Problematične so tudi prašne usedline iz drugih virov. V poglavju Ukrepi za promet so bile
predstavljene možne rešitve za zmanjšanje emisij cestnega prahu. Ukrepe za zmanjšanje
emisij hišnega prahu pa težko določimo, saj je bilo do sedaj opravilnih premalo analiz, ki bi
pokazale realno stanje. Kot sta omenila že Žibert in Šajn (2013, str. 67), bi bilo potrebno
financirati raziskave hišnega prahu, ki bi se izvajale na več lokacijah. Hišni prah je
problematičen, ker smo mu najbolj izpostavljeni in ker vsebnosti kovin v njem najbolj
vplivajo na vnos kovin v telo.
Ukrepi, ki so predstavljeni v nadaljevanju, se nanašajo samo na podstrešni prah, za katerega je
bilo opravljenih dovolj analiz. Kot pišeta že Žibert in Šajn (2013, str. 69), so za zmanjšanje
emisij odgovorni država, občina in vsak posameznik. Ukrepi bi bili potrebni zlasti na
območjih, kjer je največ industrije, ki poleg prahu emitira tudi težke kovine v prašnih
usedlinah. Za izvajanje ukrepov bi država morala poskrbeti za večjo finančno podporo občini.
Na najbolj obremenjenih delih bi morali skrbeti za redno mokro pometanje cest, postaviti
količke za preprečevanje parkiranja na zelenih površinah oz. poskrbeti za več parkirnih mest,
postaviti zapornice na vse makadamske ceste za preprečevanje vožnje po njih ter
subvencionirati asfaltiranje privatnih parkirišč in površin (Žibert, Šajn, 2013). Ukrepi bi bili
še posebej potrebni v mestnem jedru, kjer je vsebnost kadmija v podstrešnem prahu za 100krat presegala slovensko povprečje (Žibert, Šajn, 2010). Menim, da bi morali o ukrepih bolje
informirati tudi prebivalce mesta. Večina ljudi se namreč ne zaveda, kako lahko prispeva k
izboljšanju stanja. Z ukrepanjem vsakega posameznika bi lahko dosegli izboljšanje kakovosti
zraka in prispevali k boljšim življenjskim pogojem prebivalstva.
10.4.2 Trdni delci
V zadnjih letih, predvsem pozimi, vse večji problem predstavljajo individualna kurišča.
Menim, da bi bilo potrebno ljudi bolje informirati o kurjavi in negativnih vplivih na okolje.
Država oz. občina bi morali subvencionirati nakup novih peči in štedilnikov z manj emisijami.
Spodbujati bi bilo potrebno uporabo čistejših fosilnih goriv (olja in plina), ki so okolju
prijaznejša kot nečisti energetiki (premog, biomasa, les).
Menim, da bi bilo potrebno znižati cene čistejših fosilnih goriv, saj se večina ljudi še vedno
odloča za cenejše energetike, največ drva. Ljudi, ki uporabljajo nečiste energetike, bi bilo
potrebno informirati, kako jih pravilno uporabljati za kurjavo, da bi nastalo manj emisij.
31

Občina bi morala poskrbeti za redno čiščenje dimnikov in večji nadzor nad individualnimi
kurišči. Menim, da bi za daljšo nepravilno uporabo goriv pri kurjenju lahko uvedli tudi
denarne kazni.
10.5 Dodatna ukrepa
10.5.1 Ukrepi na območjih goste poselitve
Pri iskanju rešitev je potrebno upoštevati tudi gostoto in tip poselitve v posameznih predelih
Celja. Zmanjšanje emisij bi morali doseči na najbolj poseljenih delih, ki so najbolj
obremenjeni s koncentracijami onesnaževal, saj le-ta ogrožajo zdravje ljudi in njihovo bivalno
okolje.
Največja gostota prebivalstva je v mestnem jedru, vendar v tem delu ni večjih virov
onesnaževanja. Vpliv emisij z vzhodnega obroblja se občuti v zimski polovici leta, ko pride
do pojava temperaturne inverzije in brezvetrja. Vzhodno obrobje je najbolj problematično
zaradi relativno velike gostote poselitve in zgoščanja vseh večjih industrijskih obratov.
Nekoliko manj problematična in tudi manj poseljena sta okolica stare cinkarne in območje
Aljaževega hriba. Problematični so tudi tisti predeli, kjer je veliko obdelovalnih površin (njive
in vrtovi), saj onesnažen zrak negativno vpliva na zdravje ljudi, tako preko vdihavanja kot
zaužitja hrane. Največ obdelovalnih površin je na vzhodnem obrobju Celja in na območju
Aljaževega hriba (Vurunić, 2011).
Občina bi morala dobiti državno subvencijo za izvajanje ukrepov na najbolj problematičnih
predelih. Nujno potrebno bi bilo zmanjšati emisije iz največjih onesnaževalcev v najbolj
poseljenih predelih in tako izboljšati bivalne pogoje prebivalstva ter prispevati k večji
kvaliteti življenja ljudi. Na najbolj problematičnem območju (vzhodno obrobje Celja) bi se
morali usmeriti v zmanjšanje emisij iz največjih industrijskih obratov (Cinkarna Celje,
Merkscha, štorska železarna in Simbio), saj so le-ti, poleg prometa, glavni vir onesnaževanja
(Bolte in sod., 2013; Emisije snovi v zraku …, 2014). Področjema prometa in industrije bi
bilo potrebno posvečati več pozornosti in doseči možne, že v prejšnjem poglavju
predstavljene, ukrepe. Prebivalstvo bi morali spodbujati k uporabi čistejših virov, hkrati pa jih
seznaniti z onesnaženostjo in morebitnimi negativnimi vplivi ter možnostmi zmanjševanja
onesnaženosti. Za izboljšanje kvalitete življenja ljudi je neobhodno upoštevati rezultate
raziskav na področju prsti in vodotokov, saj so le-ti neposredno in posredno povezani z
onesnaženostjo zraka. Pozornost bi bilo potrebno posvetiti najbolj problematičnim območjem
z obdelovalnimi zemljišči, kjer so prsti zaradi povečanih koncentracij emisij močno
onesnažene. Posledično je ogrožena tudi podtalnica ter s tem zdravje prebivalstva in kvaliteta
njihovega življenja.
10.5.2 Izobraževanje
Zmanjšanja onesnaženosti ne moremo dosegati le z ukrepi občine in države, veliko lahko
naredi tudi vsak posameznik. Zato bi bilo potrebno v okviru občine organizirati različna
izobraževanja o najbolj kritičnih področjih obremenjevanja okolja in o možnih ukrepih
zmanjšanja onesnaževanja. Dobro bi bilo, da bi se uredilo tudi spletno mesto, kjer bi ljudi
informirali o stanju in možnih ukrepih. Tako bi lahko veliko prispevali k zmanjšanju
obremenjevanja in izboljšanju kakovosti zraka.
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10.6 Ukrepi na področju merilnih mest
Menim, da ob pomanjkanju merilnih mest težko določamo ukrepe za izboljšanje stanja, saj
nimamo dovolj realne ocene o stanju emisij v zraku. Na celjskem območju trenutno delujeta
le dve merilni mreži, občinska in državna. Meritve težkih kovin se izvajajo samo na občinski
ravni na osmih postajah. Na merilnih postajah pogosto prihaja do okvar, zato bi jih bilo
potrebno nadomestiti s kakovostnejšimi. Potrebovali bi več merilnih postaj na več območjih,
saj bi le tako lahko dobili vpogled v dejansko stanje, iz katerega bi nato izhajali pri iskanju
ustreznih rešitev.
Drugače bi morali urediti poročanje zavezancev o emisijah. Najbolje bi bilo, da bi se uredila
služba, ki bi bila pristojna za merjenje emisij po posameznih obratih, namesto da podjetja
sama poročajo o emisijah. Tako bi dobili realnejše in točnejše podatke, ki bi omogočali lažje
analize.
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11 SKLEP
Živimo v času, ko so človekovi pritiski začeli presegati samočistilne sposobnosti okolja.
Čedalje jasneje postaja, da je potreben prehod k trajnostnem razvoju, od katerega pa se zaradi
vse večjih pritiskov na okolje dejansko oddaljujemo. Zato je skrajni čas za korenite
spremembe in razvoj učinkovite trajnostne strategije, da bomo ohranili že načeto okolje.
Tako kot druga mesta bo moralo tudi Celje razviti ustrezno trajnostno strategijo na področju
kakovostni zraka. Temeljno izhodišče pri njeni zasnovi pa nam podajata analizi stanja in
gonilnih sil.
Ugotovitve kažejo, da je onesnaženost Celja pogojena s slabimi samočistilnimi sposobnostmi,
ki so odraz tako naravno- kot družbenogeografskih dejavnikov. Prihaja do nasprotja med
povečevanjem in zmanjševanjem samočistilnih sposobnosti okolja. Na eni strani je opazen
trend povečevanja gozdnih površin na račun opuščanja kmetijskih površin in njihovega
zaraščanja, kar poveča samočistilne sposobnosti okolja zaradi večjega ponora emisij v
gozdovih oz. v lesni biomasi. Po drugi strani pa je opazen trend suburbanizacije ter čedalje
večjega deleža pozidanih površin na račun zmanjševanja obdelanih površin in gozda.
Stanje zraka v Celju je posledica součinkovanju naravno- in družbenogeogafskih dejavnikov.
V zadnjih letih opažamo, da se je vpliv naravnogeografskih dejavnikih glede na preteklo
stanje bistveno zmanjšal, kar je predvsem posledica podnebnih sprememb, ki se odražajo v
višjih temperaturah zraka, večjem številu jasnih dni in manjšem številu oblačnih dni, ki pa še
vedno prevladujejo nad jasnimi. Glede na preteklo stanje je opazno tudi zmanjšanje števila
meglenih dni ter števila dni brezvetrja. Nasprotno se dogaja z družebenogeografskimi
dejavniki, katerih vplivi so čedalje večji. V zadnjih letih sta najbolj problematična promet in
industrija. Danes so najbolj obremenjeni cestni odseki Celje–Celje zahod in Ljubečna–Celje
ter Ljubljanska, Mariborska in Kidričeva cesta znotraj mesta. Industrija je kot v preteklosti
danes še vedno velik vir emisij. Nekoč je bil glavni vir Cinkarna Celje, v zadnjem času pa
postajata veliko bolj problematična Kovis Livarna in Simbio.
Na osnovi pregleda stanja onesnaženosti zraka v preteklosti in danes sem ugotovila, da so se
določene emisije in njihovi viri že močno zmanjšali. Vendar Celje še vedno spada med najbolj
onesnažena slovenska mesta, kar nam dokazujejo primerjave z drugimi mesti, ki kažejo, da je
Celje po onesnaženosti zraka skoraj pri vseh emisijah na vrhu lestvice najbolj kritično
obremenjenih mest. Čeprav so se v zadnjih letih že močno zmanjšale emisije SO2, ki so bile
nekoč glavni vir obremenjevanja okolja, danes v mestu in v njegovi okolici največji problem
predstavljajo emisije dušikovih oksidov in trdnih delcev, ki imajo številne negativne vplive na
zdravje ljudi.
Na podlagi zgoraj predstavljenih ugotovitev lahko potrdim obe zastavljeni hipotezi, ki sta se
glasili: Kakovost zraka v Celju je še vedno problematična, kljub močnemu zmanjšanju emisij
iz preteklosti in Celje po kakovosti zraka še vedno spada med najbolj onesnažena slovenska
mesta.
Bistvenega pomena je preventivno ukrepanje zoper onesnaženost zraka z osredotočanjem na
gonilne sile. Pri industriji rešitev ni mogoče iskati v zapiranju ali premestitvi industrijskih
obratov, temveč bi bilo potrebno namestiti oz. zamenjati prašne filtre in ukiniti določene
obrate (obrat TiO2 in H2SO4), ki ne sodijo v urbano okolje. Promet postaja vse večja gonilna
sila in vse večji vir emisij. Pomembno je doseči večjo mobilnost javnega prometa ne samo
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znotraj mesta, ampak tudi med mestom in drugimi kraji. Glavni cilj bi moral biti spodbujanje
uporabe javnega prometa in uporabe vozil na obnovljive vire energije. Prav tako bi bilo
potrebno mesto opremiti z mestnimi kolesi oz. (bolje) z izposojevalnicami koles. Cilji na
področju prometa bi morali vključevati uvedbo okoljskih con, prepoved uporabe težkih in
lahkih tovornih vozil, ki ne dosegajo emisijskih stopenj EURO, razbremenitev najbolj
obremenjenih cest in cestnih odsekov z zmanjšanjem omejitve hitrosti ter gradnjo krožnih
križišč in ureditev parkirišč za osebna vozila na vstopu v mesto. Potrebno je izboljšanje
semaforiziranega sistema, urejanje okolice (širjenje zelenih površin, mokro pometanje cest,
ureditev parkirnih mest itd.), spodbujanje uporabe obnovljivih virov za pogon motornih vozil
ter doseganje manjše uporabe osebnih vozil, ki so največji problem mesta. Zato bi bila
najboljša rešitev zaprtje starega mestnega jedra, s čimer bi omeji dostop osebnih vozil v
mesto. Vstop do mesta bi imeli le stanovalci, delovna vozila, urgentni prevozi in prevozi
nujnih javnih služb z ureditvijo potopnih stebričkov.
Pozornost je potrebno posvetiti individualnim kuriščem, pri čemer bi bilo potrebno doseči
zamenjavo zastarelih kurilnih naprav na les, prepoved uporabe starih peči in štedilnikov na
trda goriva. Cilji naj bodo usmerjeni tudi v spodbujanje večje uporabe čistejših energetikov
namesto manj čistih fosilnih goriv.
Čeprav se v Celju v zadnjem času povečuje uporaba obnovljivih virov energije, ostajajo
polemike glede vse večje porabe električne energije in sežigalnice odpadkov (Toplarna Celje)
kot velikega vira toplotne energije in negativnih učinkov na okolje. Tako se oddaljujemo od
obnovljivih virov energije in od doseganja okoljske trajnosti, zato se bo v prihodnosti
potrebno bolj osredotočiti na problematične vire in poiskati ustrezne rešitve.
Cilji bi morali biti usmerjeni v zmanjšanje emisij na predelih mesta z največjo gostoto
poselitve. Nujno potrebno bi bilo doseči zmanjšanje emisij iz največjih virov onesnaževalcev
zaradi številnih negativnih vplivov na zdravje ljudi, tako preko vdihavanja onesnaženega
zraka kot zaužitja hrane. Občina bi morala dobiti državno subvencijo za izvajanje ukrepov na
najbolj problematičnih predelih. Z vidika gostote poselitve sta najbolj problematična vzhodno
obrobje mesta in mesto jedro, nekoliko manj pa okolica stare cinkarne in Aljažev hrib. Veliko
skrb je potrebno nameniti tudi predelom mesta, kjer je veliko obdelovalnih površin, še zlasti
na vzhodnem obrobju Celja in na območju Aljaževega hriba. Potrebno bi bilo upoštevati tudi
rezultate raziskav na področju prsti in vodotokov, saj so le-ti neposredno in posredno
povezani z onesnaženostjo zraka. Posvetiti se je potrebno tudi najbolj problematičnim
območjem z obdelovalnimi zemljišči, kjer so prsti zaradi povečanih koncentracij emisij
močno onesnažene. Posledično je ogrožena tudi podtalnica in s tem zdravje prebivalstva ter
kvaliteta njihovega življenja.
Občina Celje je že v Občinskem programu za varstvo okolja izpostavila ukrepe za zmanjšanje
onesnaženosti zraka, pa vendar bo v prihodnosti potrebno ukrepati še na drugih področjih –
predvsem na področju izboljšanja in povečanja števila merilnih mrež na različnih lokacijah, ki
nam bodo omogočale lažje in obširnejše analize. Doseči bo potrebno tudi večjo informiranost
prebivalcev o stanju in možnih ukrepih zoper onesnaženost. Skrb za izboljšanje kakovosti
zraka ni le dolžnost občine ali države, pač pa tudi vsakega posameznika. Slednjega se pogosto
ne zavedamo (ali pa se ne želimo), a prihodnji razvoj je odvisen od našega skupnega
delovanja in prizadevanja za izboljšanje. To je namreč edini način, s katerim bomo dosegli ne
le izboljšanje današnjega stanja, temveč okolje ohranili tudi za bodoče generacije in dosegli
cilj trajnostne paradigme, tj. zagotovili varno in kakovostno ter trajnostno prihodnost mesta.
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12 Summary
We live in a time when human pressures began to exceed the self-cleansing capabilities of the
environment. It is becoming increasingly more evident that a shift to sustainable development
is needed, however we are actually distancing ourselves from it due to the increasing
pressures on the environment. It is thus high time for major changes and the development of
an effective sustainable strategy for preserving the already affected environment.
Like other cities, Celje will also need to develop a suitable sustainable strategy in the field of
air quality. The basic starting point for its conception are the analyses of the condition and the
driving forces.
Findings show that pollution in Celje is the result of poor self-cleansing capabilities which are
a reflection of physical as well as social geographic factors. There is a conflict between the
increase and the decrease in the self-cleansing capabilities of the environment. On the one
hand, there is a trend of increasing wooded areas due to the abandoning of farmland and its
overgrowing, which increases the self-cleansing capabilities of the environment due to greater
emissions sinks in forests and wood biomass. On the other hand, there is a suburbanization
trend and an increasingly larger portion of built areas due to shrinking farmland and forests.
The condition of the air in Celje is a result of the interaction between physical and social
geographic factors. In recent years, it has been noticed that the effect of physical geographic
factors in comparison with previous years has significantly decreased, which is mainly the
result of climate changes which are reflected in higher air temperatures, a larger number of
clear days and a smaller number of overcast days, which still dominate over clear days.
Considering the previous condition, a decrease in the number of foggy days and the number
of windless days is also evident. The opposite is happening with social geographic factors, the
effect of which is increasing. In recent years, traffic and industry have posed the greatest
problem. Today, the stretches Celje-Celje zahod and Ljubečna-Celje as well as the
Ljubljanska, Mariborska, and Kidričeva roads within the city are the most burdened with
traffic. Like in the past, industry is still a large source of emissions. Cinkarna Celje was once
the main source, however in recent yeas Kovis Livarna and Simbio are becoming a lot more
problematic.
On the basis of the review of the air pollution in the past and today, it was discovered that
certain emissions and their sources have significantly decreased. However, Celje is still one of
the most polluted cities in Slovenia, which has been proven by means of comparisons with
other cities which indicate that air pollution places Celje at the very top of all emission charts
for the most critically burdened cities. Even though SO2 emissions, which were once the main
source of environmental strain,
have significantly decreased in recent years, the major problem in the city and its vicinity are
nitrogen oxide and solid particle emissions which have numerous negative effects on human
health.
Based on the above findings, both of the below hypotheses may be confirmed: The air quality
in Celje is still very problematic despite the significant decrease of past emissions and
According to air quality, Celje is still among the most polluted Slovene cities.
Prevention measures against air pollution by focusing on the driving forces are of key
importance. In industry, solutions may not be found in the closing down or moving of
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industrial plants. Instead, dust filters should be installed or replaced and certain plants (the
TiO2 and the H2SO4 plant) should be shut down because they do not belong in the urban
environment. Traffic is becoming a major driving force and an increasingly larger source of
emissions. It is important to achieve greater mobility of public transport, not only within the
city but also between the city and other places. The main goal should be to encourage the use
of public transport and the use of vehicles that run on renewable energy sources. It is also
necessary to provide the city with city bicycles or (even better) with rental bicycles. In the
field of traffic, the goals should include the introduction of environmental zones, the
prohibition of the use of heavy and light goods vehicles which do not achieve the EURO
emission classes, the unburdening of the most burdened roads and road stretches by allowing
higher speeds and building roundabouts and parking lots for personal vehicles upon entry into
the city. It is necessary to improve the traffic light system, to arrange the environment (more
green surfaces, wet sweeping of the roads, more parking spaces, etc.), to encourage renewable
sources for running motor vehicles, and to achieve a reduced use of personal vehicles which
pose the biggest problem for cities. For this reason, the best solution would be to close off the
old city center which would limit the access of personal vehicles into the city. Only residents,
working vehicles, emergency vehicles, and public service vehicles would have access to the
city. This would be enabled by rising bollards.
Attention should also be given to individual burners – old wood burning installations should
be replaced and the use of old furnaces and solid fuel stoves should be prohibited. The goals
should also be focused on encouraging the use of more cleaner fuels instead of less clean
fossil fuels.
Even though the use of renewable energy sources has been on the rise in Celje recently, there
are still issues concerning the increasing use of electric power and the waste incineration plant
(Toplarna Celje) as a large source of thermal energy and the negative effects on the
environment. We are thus distancing ourselves from renewable energy sources and from
achieving environmental sustainability. For this reason, the focus in the future should be on
the problematic sources and suitable solutions should be found.
The goals should be directed at reducing emissions in the most densely populated parts of the
city. It is very necessary to achieve reduced emissions from the major pollution sources due to
numerous negative effects on human health by means of inhaling polluted air as well as by
means of ingesting food. The Municipality should obtain a government subsidy for carrying
out measures in most problematic areas. With regard to population density, the eastern edge
of the city and the city center are the most problematic, whereas the surrounding area of the
old Cinkarna and the Aljažev Hrib hill are somewhat less problematic. Focus should also be
given to the parts of the city with many cultivated areas. especially on the eastern edge of
Celje as well as in the Aljažev Hrib area. The results of the studies concerning soil and
watercourses should be taken into account as they are directly and indirectly connected to air
pollution. As a preventive measure, the most problematic areas with cultivated land should be
focused on because the soil has been severely polluted due to increased emission
concentrations. As a result, groundwater is also at risk and consequently also the health of the
residents and the quality of their life.
The Municipality of Celje has already highlighted the air pollution abatement measures in its
Municipal Environmental Protection Program; however, measure will need to be taken in the
future in various other fields, mainly concerning the improvement and the increase in the
number of measuring networks in various locations that would enable us to more easily carry
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out extensive analyses. It will also be necessary to provide more information to the residents
concerning the condition and the possible measures for battling pollution. The concern for the
improvement of air quality is not only the duty of the Municipality or the Government but of
each individual as well. We are rarely aware of this (or refuse to be); however, future
development depends on us working together and striving for improvement. This is the only
way in which we will not only improve the current state but also preserve the environment for
future generations and thus achieve the goal of the sustainable paradigm, i.e. we will ensure
the safe, high-quality, and sustainable future of the city.
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Priloga 1: Celje – pregled zavezancev in količina snovi iz obratov leta 2012
Emisija
žveplov dioksid (SO2)

dušikovi oksidi (NOX)

ogljikov monoksid (CO)

Industrijski obrat
Cinkarna Celje, d. d.
Merkscha Furnirnica, d. o. o.
Simbio, d. o. o.
Emo Frite, d. o. o.
Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.
Energetika Celje, javno
podjetje, d. o. o. – Toplarna
Celje
Energetika Celje – Kotlarna
Hudinja, Celje
Energetika Celje – Kotlarna
Nova Vas
Bial, d. o. o.

Emisije snovi iz izpustov (kg)
80.805,75
4.031,16
2.846,00
810,96
80,20

Merkscha Furnirnica, d. o. o.
Simbio, d. o. o.
Štore Steel, d. o. o.
Cinkarna Celje, d. d.
Emo Frite, d. o. o.
Energetika Celje, javno
podjetje, d. o. o. – Toplarna
Celje
Valji, d. o. o., Štore
Kovis Livarna, proizvodnja,
trgovina in storitve, d. o. o.
Aero, d. d.
Pocinkovalnica, d. o. o.
Energetika Celje – Kotlarna
Nova Vas
Emo Ett, d. o. o.
Energetika Celje – Kotlarna
Hudinja, Celje
Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.
Zlatarna Celje, d. d.
Rapleko rafinacija plemenitih
kovin Vitomir Veber, s. p.
Bial, d. o. o.

49.136,64
30.975,70
26.726,13*
20.600,84
17.893,20
16.587,72

Kovis Livarna, proizvodnja,
trgovina in storitve, d. o. o.
Merkscha Furnirnica, d. o. o.
Simbio, d. o. o.
Cinkarna Celje, d. d.
Emo Frite, d. o. o.
Aero, d. d.
Energetika Celje, javno podjetje
d. o. o. – Toplarna Celje

332.985,92

78,39

5,88
4,00
2,07

9.579,17
1.321,01
512,48
443,68
397,86
172,19
147,37
57,80
9,80
8,85
4,89

105.236,90
36.246,57
17.619,96
8.645,28
8.400,63
688,37
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Energetika Celje – Kotlarna
Nova Vas

244,69

Pocinkovalnica, d. o. o.
Bial, d. o. o.
Energetika Celje – Kotlarna
Hudinja, Celje

184,84
116,07
2,37

ogljikov dioksid (CO2)

Simbio, d. o. o.

36.246,57*

celotni prah

Cinkarna Celje, d. d.
Merkscha Furnirnica, d. o. o.
Štore Steel, d. o. o.
Kovis Livarna, proizvodnja,
trgovina in storitve, d. o. o.
Emo Frite, d. o. o.
Valji, d. o. o., Štore
Klima Celje, d. d.
Container, d. o. o.
Pocinkovalnica, d. o. o.
Energetika Celje, javno
podjetje, d. o. o. – Toplarna
Celje
Emo Ett, d. o. o.
Simbio, d. o. o.
Bosio, d. o. o.
Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.
Avtotehnika Celje, d. o. o.
Izletnik Celje
Zlatarna Celje, d. d.
Energetika Celje – Kotlarna
Hudinja, Celje
Heledis, d. o. o.
Aero, d. d.
Libela orodja, d. o. o., Celje
Libela Elsi, d. o. o.

12.565,30*
4.669,66
3.046,61*
1.704,23*

cink v prašnih usedlinah

992,96
363,34
338,00
258,49
167,61
134,94

60,24
51,52
30,44
24,82*
22,80
10,38
8,73
3,68
3,17
1,15
0,90
0,89

Energetika Celje, javno
podjetje, d. o. o. – Toplarna
Celje
Zlatarna Celje, d. d.

56,04

kadmij v prašnih usedlinah

Štore Steel, d. o. o.
Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.

0,60
0,04

krom v prašnih usedlinah

Štore Steel, d. o. o.
Valji, d. o. o., Štore

8,50
2,64

8,73
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Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.
Heledis, d. o. o.

0,02

mangan v prašnih usedlinah

Štore Steel, d. o. o.

15,00

arzen v pršnih usedlinah

Štore Steel, d. o. o.

1,53

svinec v prašnih usedlinah

Štore Steel, d. o. o.
Adut Livarna sive in nodularne
litine, d. o. o.

37,58
0,35

0,01

*Emisije se ne nahajajo samo v neposredni bližini obrata, ampak so razpršene tudi v njeni
okolici.
Vir: Emisije snovi v zraku …, 2014.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 4. september 2014

Katarina Lednik
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