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Izvleček
Vpliv prometnega onesnaževanja na kakovost zraka na primeru Ljubljane in Zagorja ob Savi
Vpliv prometnega onesnaževanja v mestih je posebej v zadnjem času izredno pereča težava
zaradi zavedanja človeštva o pomenu kakovosti zraka v mestih. Namen in cilj naloge je bil
pregled stanja onesnaženosti v Ljubljani in Zagorju ob Savi. Pri pisanju naloge smo uporabili
raznovrstne vire, ki so služili kot teoretična osnova zaključne seminarske naloge. Na podlagi
slovenske zakonodaje smo predstavili zakone, uredbe in predpise, ki veljajo na področju
kakovosti zraka v Sloveniji. Z okoljskimi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje in
Inštituta za energetiko Energis smo opravili pregled rezultatov meritev prometnih onesnaževal v
Ljubljani in Zagorju ob Savi. Rezultati povprečnih letnih meritev so pokazali, da je zrak v mestih
Ljubljana in Zagorje ob Savi preveč onesnažen. Glavne gonilne sile onesnaževanja zraka so
promet, ostala raba, pretvorniki energije in industrija. Določeni ukrepi za izboljšanje stanja
zraka se že izvajajo, nekateri pa so podani, vendar se še ne udejanjajo. Podani so tudi nekateri
ukrepi, ki bi pripomogli k boljšemu stanju, ter primera dobre prakse na področju trajnostne
mobilnosti.
Ključne besede: onesnaževanje zraka, trajnostna mobilnost, temperaturna inverzija, Zagorje,
Ljubljana

Abstract
The impact of traffic pollution on the air quality by way of examples of Ljubljana and Zagorje
ob Savi
The impact of traffic pollution in cities has recently become an urgent problem because people
are becoming more aware of the importance of air quality in cities. The purpose and goal of this
thesis was to review the level of pollution in Ljubljana and Zagorje ob Savi. Different sources
were used when writing this thesis, which served as the theoretical foundation of the final
thesis. On the basis of Slovenian legislation we presented acts, regulations and provisions
regulating the field of air quality in Slovenia. The environmental data from the Slovenian
Environmental Agency and Energy Institute Energis helped us review the results from
measurements of traffic pollution in Ljubljana and Zagorje. The results of average annual
measurements indicated that the air in Ljubljana and Zagorje is too polluted. The main driving
forces for pollution are traffic, other uses, energy transducers and industry. Certain measures
for improving the air quality are already being implemented; some are in motion but are not
implemented yet. Additionally, we presented measures, which could help improve the current
situation, as well as two examples of good practice in the field of sustainable mobility.
Key words: air pollution, sustainable mobility, temperature inversion, Zagorje, Ljubljana
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1. UVOD
V zaključni seminarski nalogi se bom spoprijela z vse bolj perečo problematiko prometnega
onesnaževanja in vplivom le tega na kakovost zraka v mestih, ki je še posebej v zadnjem času
bolj aktualna zaradi zavedanja človeštva o nujnosti čistega zraka za življenje ljudi, živali, rastlin in
nežive narave. Onesnaženost zraka je posledica človekovega delovanja in tudi naravnih
dejavnikov. V veliki meri na kakovost zraka vplivata relief in trenutne vremenske razmere.
Za zaključno seminarsko nalogo sem izbrala temo prometnega onesnaževanja, v kateri se bom
podrobneje osredotočila na dva kraja v Sloveniji: Ljubljano in Zagorje ob Savi. Za obravnavani
območji sem se odločila, ker je Zagorje ob Savi moj domači kraj in hkrati tudi zato, ker je v
javnosti večkrat omenjeno ravno na temo prometnega onesnaževanja ter kakovosti zraka. Za
primerjalni kraj sem se po posvetu z mentorjem odločila za Ljubljano, saj menim, da bom dobila
dovolj dostopnih informacij, potrebnih za izdelavo naloge, ter našla skupne značilnosti krajev, v
katerih sta si v obravnavani temi podobna.

1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti stanje onesnaženosti zunanjega zraka v dveh
slovenskih mestih – v Ljubljani in Zagorju ob Savi.
Cilji naloge so:
- opredeliti temeljne pojme prometnega onesnaževanja,
- podati kratek geografski oris obravnavanih območij (ključne komponente),
- predstaviti slovensko zakonodajo, ki se nanaša na kakovost zunanjega zraka,
- določiti vire onesnaževanja zunanjega zraka, ki največ prispevajo k preseganju mejnih
vrednosti,
- predstaviti možne ukrepe za zmanjšanje prometnega onesnaževanja,
- na konkretnih primerih predstaviti primere dobre prakse, kjer so podoben problem
uspešno rešili.

1.2. Delovne hipoteze
Moja hipoteza temelji na predpostavki o virih onesnaževanja v mestih. Hipoteza (H1) je ta, da
predpostavljam, da promet ni edini vir onesnaževanja v mestih Ljubljana in Zagorje ob Savi.
Skozi nalogo bom hipotezo poskušala potrditi s konkretnimi podatki.

1.3. Metodologija
Izdelava zaključne seminarske naloge je temeljila na kabinetni in terenski metodi dela. S
pomočjo različnih virov ter literature v tiskani in digitalni obliki sem poskušala predstaviti
tematiko prometnega onesnaževanja, predvsem vpliv tega na kakovost zraka v mestih Ljubljana
in Zagorje ob Savi. Za analizo stanja na izbranih območjih sem uporabila podatke iz letnih poročil
o kakovosti zraka v Sloveniji, ki jih izdaja ARSO, ter podatke Inštituta za energetiko Energis.
Terenska metoda dela je obsegala proučitev dejanskega stanja na izbranih območjih. Določena
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območja so bila obiskana že med študijem (terenske vaje s kolesi po Ljubljani pri predmetu
Geografija prometa, ekskurzija z DMGS v Gradec - ogled prvega centra trajnostne mobilnosti v
Evropi), druga pa ob izdelavi naloge oziroma vsakodnevnem spremljanju/opazovanju stanja na
poti v šolo oziroma službo z uporabo javnega prevoza na relaciji Izlake - Zagorje - Ljubljana.

2. ONESNAŽEVANJE ZRAKA
Razmere v atmosferi so zelo pomembne za celotno človeštvo, rastlinstvo, živalstvo in za neživo
naravo. Onesnaževala v zraku škodljivo delujejo na živo in neživo naravo in škodujejo našemu
zdravju. Problem onesnaženosti zraka je že precej star pojav, vendar se je pogled na to
problematiko spremenil šele v zadnjih desetletjih, ko ljudje po vsem svetu posvečamo pozornost
kakovosti zraka. Za razumevanje problematike onesnaženja okolja je potrebna vključitev
različnih disciplin in raziskovalnih področij – onesnaženost ozračja je interdisciplinarni problem,
vključuje številne fizikalne, kemijske in biološke procese. Odločitve, ki so povezane z
onesnaževanjem, morajo temeljiti na razumevanju celotnega sistema onesnaženja ozračja.
Onesnaževanje atmosfere je mednarodni problem, ki zajema transport onesnaževal ne glede na
politične meje, za uspešno rešitev problema so potrebni mednarodni dogovori in skupna skrb za
okolje. Popolna eliminacija onesnaževal je nemogoča, saj imajo številna onesnaževala naravne
vire (Bolte, 2005).
Prvi pojavi onesnaževanja zraka kot enega od načinov spreminjanja narave so bili povezani z
naravnimi viri in aktivnostmi narave. Človek je s svojo dejavnostjo začel vplivati na okolje mnogo
kasneje. Sprva je bil zadovoljen z naravo v njeni prvotni obliki in je ni skušal spreminjati. Ko
narava s proizvodnjo hrane ni več zadostila vsem človeškim potrebam, se je pričelo njeno
izkoriščanje. Onesnaževanje zraka zaradi človekove aktivnosti je bilo na začetku lokalno in
omejeno, brez večjega vpliva na njihovo zdravje. Z večjo stopnjo razvoja se je povečal tudi obseg
onesnaževanja. Ta še vedno ni spodbudil razmišljanja o njegovi škodljivosti, sistematične rešitve
za izboljšanje stanja ozračja so začeli iskati šele potem, ko so bile posledice merljive. Primer je
»londonski smog« iz leta 1952, ki je zahteval okoli 4.000 življenj. Bil je posledica uporabe
premoga, ki ga je bilo tedaj v Angliji na pretek, nikogar pa ni zanimala njegova kakovost in vpliv
na okolje (lokacij) mesta Londona, ki je ugodna za nastanek toplotnega obrata. Podobni pojavi in
z njimi povezani problemi so se pojavljali že pred tem, vendar se o tem v znanstvenih in
političnih krogih ni govorilo. Problemi so se vse pogosteje začeli pojavljati v vseh razvitih
državah. Države so začele svoje probleme reševati lokalno, s sprejemanjem različnih predpisov,
ukrepov, sanacijskih programov, ipd. Ugotovili so, da se stanje izboljšuje na bolje, ne da pa se ga
popolnoma izboljšati. Spoznali so, da okoljski problemi ne poznajo meja, zato so si prizadevali
probleme reševati na mednarodni ravni. Evropska skupnost je sprejela prvo smernico v zvezi z
varovanjem okolja šele leta 1967, čeprav segajo zametki združevanja Evrope že v leto 1958
(Lukan, 2002, str. 1). Rešitve za varovanje in ohranjanje okolja so postale vedno bolj znane in
izvedljive, pojavil pa se je problem financiranja projektov za varovanje okolja. Spoznali so, da je
potrebno okoljske stroške vključiti v vse proizvodne in prodajne faze, tako je financiranje postalo
javno. To je pomenilo, da je varovanje okolja postalo globalen problem, ki ga moramo reševati
vsi, ne glede na krajevno, rasno ali strankarsko pripadnost (Bolte, 2005). Probleme je potrebno
videti široko, iskati take rešitve, ki niso enosmerne, uskladiti različne interese različnih sektorjev,
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ti interesi morajo voditi k enemu samemu cilju, to je k izboljšanju okolja, v katerem živimo sami,
kot tudi zagotavljanju čim boljšega izhodišča našim potomcem (Lukan, 2002, str. 2).

2.1. Definicija onesnaževanja zraka
Splošna oznaka za onesnaževanje zunanjega zraka je, da je onesnaženost zunanjega zraka stanje
prisotnosti škodljivih plinov in delcev v zraku (Prajnc, 2013). Mag. Tanja Bolte v svoji magistrski
nalogi navaja, da točna definicija onesnaževanja ne obstaja in ni mogoča. Pravi, da lahko na
onesnaževanje gledamo kot na »nezaželeno spreminjanje sestave atmosfere, ki lahko škodljivo
vpliva na živa bitja ter tudi na nekatere materiale« (Bolte, 2005, str. 1).
Ker je glavni vidik naloge prometno onesnaževanje, naj podam še definicijo prometnega
onesnaževanja po Ogrinu (2007): »Prometno onesnaževanje ozračja se začne z izpustom
(emisijo) izpušnih plinov v ozračje. Ti plini so posledica izgorevanja goriv v motorjih vozil. Poleg
plinov se v zrak spuščajo tudi delci, ki niso nujno povezani z izgorevanjem goriv, pač pa tudi z
obrabo delov vozil (pnevmatik, zavor, ipd.) in dviganjem prahu s cestišč. Snovi se v zraku zadržijo
različno dolgo, od nekaj ur, pa do več let« (Ogrin, 2007, str. 14).

2.2. Najpomembnejša (cestno prometna) onesnaževala
Atmosfera je plinski ovoj, ki obdaja Zemljo, zrak pa imenujemo plin, ki jo sestavlja, ta je
mešanica raznih plinov. Sestava mešanice je precej stalna in je sestavljena iz: dušika (78,09
volumskih %), kisika (20,95 %), argona (0,93 %) in ogljikovega dioksida (0,03 %). Stalne sestavine
zraka v neznatnih količinah so še žlahtni plini, vodna para in ozon. Trde in plinaste snovi, ki niso
stalno prisotne v atmosferi, a se njihove koncentracije precej spreminjajo, imenujemo tudi
onesnaževanje zraka. Običajno govorimo o šestih osnovnih škodljivih snoveh, obstaja jih
množica. Z drugo besedo jih poimenujemo tudi polutanti ali onesnaževalci (Lukan, 2002).
Onesnaževala delimo na primarna in sekundarna. Primarna onesnaževala nastajajo kot produkt
nekega procesa, ki je lahko naraven ali antropogen – posledica človekove dejavnosti.
Sekundarna onesnaževala ne nastajajo neposredno, so posledica reakcij primarnih onesnaževal
(Prajnc, 2013). Osnovne primarne škodljive snovi so: žveplov dioksid (SO2), ogljikov monoksid
(CO), spojine dušika in oksida - dušikovi oksidi (NOx), prašni delci in svinec (Pb). Osnovni
sekundarni polutant je ozon (O3) (Lukan, 2002). Najbolj problematične emisije vozil so: ogljikov
dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi (dušikov monoksid NO, dušikov dioksid NO2), žveplov
dioksid, hlapne organske spojine (VOC), svinec, trdi delci in dim (Zupan, 2006).


Ogljikov dioksid – CO2

Nastaja pri zgorevanju organskih snovi ob zadostni prisotnosti kisika. Je brezbarven plin, nahaja
se v Zemljinem ozračju. CO2 spada med toplogredne pline (Prajnc, 2013).


Ogljikov monoksid – CO

Nastaja pri nepopolnem izgorevanju organskih snovi, med katere spadata tudi bencin in dizelsko
gorivo. Je brezbarven in strupen plin brez vonja in okusa, ki zmanjšuje zmožnost krvi za prenos
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kisika. Vsi motorji proizvajajo določene količine CO, količine se močno povečajo, če je motor
slabo vzdrževan (Prajnc, 2013).


Dušikovi oksidi - NOx (dušikov monoksid NO, dušikov dioksid NO2 )

Dušikovi oksidi nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv pri visokih temperaturah v motorjih vozil.
NO ni škodljiv plin, vendar pri sproščanju v ozračje zelo hitro oksidira v NO2, ta je škodljiv zdravju
in je povzročitelj kislih padavin. NO2 ima pomembno vlogo pri nastanku prizemnega ozona
(Prajnc, 2013). Večina izpustov iz prometa so dušikovi monoksidi, ki hitro reagirajo s kisikom in
preidejo v NO2, ki je obstojnejši. Nad mesti, kjer so koncentracije dušikovih oksidov visoke, se
oblikuje značilen rdečkast odtenek ozračja, ki je najbolj viden pozimi (Ogrin, 2008).


Žveplov dioksid – SO2

Nastaja pri izgorevanju fosilnih goriv. Je brezbarven plin, v ozračju iz žveplovega dioksida nastaja
žveplova kislina oz. kisle padavine, ki imajo številne negativne učinke na okolje (Prajnc, 2013).


Lahkohlapni ogljikovodiki – VOC

Predstavljajo veliko družino organskih spojin, med te spojine spadajo benzen, toluen, etilbenzen
in drugi. V mestnem prometu so glavni viri cestni promet, tehnološki procesi ter barve in topila.
Zaradi njihovega sodelovanja v fotokemičnih reakcijah jih obravnavamo kot predhodnike ozona
(Prajnc, 2013).


Ozon – O3

Med sekundarna onesnaževala, ki so posledica kemijskih reakcij, prištevamo predvsem prizemni
ozon. Je plin, ki nastaja iz treh atomov kisika, ne nastaja neposredno pri zgorevanju goriv v
motornih vozilih, temveč kot produkt kemijskih reakcij med NOx in VOC. Da steče reakcija, je
potrebna prisotnost sončne energije in visoke temperature, zato so koncentracije O 3 višje v
poletnih mesecih. Povišane koncentracije povzročajo draženje dihalnih poti in poslabšanje
stanja pri ljudeh z astmo in bolezni pljuč (Prajnc, 2013).


Delci PM10 in PM2,5

V zrak prihajajo iz različnih virov, kot so cestni promet, gradbena dejavnost, lahko so tudi
naravnega nastanka (aerosol). Velik delež delcev v zraku je posledica resuspenzije. Delci
vsebujejo številne snovi, kot so težke kovine, kisline, policiklični aromatski ogljikovodiki. Njihova
velikost je podana glede na aerodinamični premer, PM 10 pomeni premer delcev 10 µm.
Nevarnost za zdravje predstavlja njihova velikost, saj lahko zaradi svoje majhnosti prodrejo
globoko v pljuča in povzročajo številne bolezni dihal (Prajnc, 2013).
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Slika 1: Viri delcev

Vir: Operativni program..., 2009, str. 13

2.3. Viri onesnaževanja
Zagotavljanje kakovosti zraka je odvisno od poznavanja razmerja med emisijskimi viri škodljivih
snovi v zraku in občutljivostjo sprejemnika. Emisija je prehajanje škodljive snovi (polutanta) iz
vira onesnaženja v atmosfero. Emisijske vire moramo poznati od njihovega izvora, poznati
moramo njihove vire, prostorsko, časovno in kemično naravo. Viri onesnaževanja so lahko
antropogeni (posledica človekovih aktivnosti) in naravni. Lokalne onesnaževalce, ki so
antropogenega izvora, pa delimo na tri skupine: kurišča, industrijski procesi in promet. Viri
naravnega izvora so posledica aktivnosti žive in nežive narave (Lukan, 2002). Prostorsko vire
delimo na točkovne, ploskovne in linijske (Prajnc, 2013).
Urbana območja so zaradi velikega števila prebivalstva in ekonomskih razmer izpostavljena
velikim vplivom na okolje. V preteklosti so bili pritiski v večini s strani industrije, ki je bila
prisotna v mestnih središčih, ter individualnih kurišč, danes je v veliki meri rezultat povečevanja
cestnega prometa. Najpomembnejši negativni vplivi cestnega prometa na okolje so: slabšanje
kakovosti zraka, s tem posledično negativen vpliv na zdravje ljudi, hrup v okolju, raba
neobnovljivih virov in raba površin za promet (Prajnc, 2013).
Točkasti viri so emisije posameznega vira, ki je večji (Prajnc, 2013). To so veliki termoenergetski
objekti za pridobivanje električne in toplotne energije, industrijske kotlovnice za pridobivanje
procesne toplote in skupinske kotlovnice za ogrevanje poslovnih, stanovanjskih in proizvodnih
objektov. Podatki o emisijah iz točkovnih virov so javno dostopni na ARSO (Lukan, 2002).
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Ploskovni viri so manjši in razpršeni viri (Prajnc, 2013). Med ploskovne vire spadajo individualna
kurišča za ogrevanje gospodinjstev v stanovanjskih hišah ali stanovanj v blokih za pridobivanje
sanitarne tople vode (Lukan, 2002).
Linijski viri so emisije iz prometa (ceste, železniške proge), ki postaja pomemben vir
onesnaževanja zraka v industrializiranih deželah in na urbanih območjih (Lukan, 2002). Emisije iz
prometa se določajo na podlagi števila posameznih vrst vozil, tukaj moramo upoštevati razrede
vozil (od potniških avtomobilov, lažjih in težjih kamionov, avtobusov do motorjev), vrsto goriva
vozil (dizelsko, bencinsko), tip motorja (vozila). Določitev emisij iz prometa postaja vse bolj
pomembna naloga, pomembna je za študije ranljivosti okolja, sanacije okolja ter za ključno
razumevanje podatkov, ki jih pridobivamo iz postaj za meritve kakovosti zunanjega zraka, hkrati
pa jih uporabljamo tudi kot pomoč za različne prometne scenarije (Prajnc, 2013). Za izdelavo
katastra emisij iz cestnega prometa se uporablja program, imenovan COPERT (Lukan, 2002).

2.4. Trajnostni razvoj in promet
Posledice visoke mobilnosti predstavljajo enega najpomembnejših izzivov trajnostnega razvoja.
Osnovna dilema obravnave prometa v konceptu trajnostnega razvoja je, kako doseči ravnovesje
med zahtevami varovanja okolja, zagotavljanja kakovosti bivanja ter na drugi strani prostega
pretoka ljudi in blaga za zagotavljanje družbeno ekonomskega razvoja. Z naraščanjem prometa
posledično rastejo tudi negativni učinki (Plevnik in sod., 2006). Promet na različne načine in
različno intenzivno učinkuje na okolje, saj so posledice prometnih obremenitev v veliki meri
odvisne od značilnosti pokrajine oz. njene občutljivosti. Vplivi prometa na okolje so številni:
emisije, hrup, onesnaževanje voda, posegi v prostor, nepovratna izguba zemljišč zaradi
prometne infrastrukture, izguba biotske pestrosti, pretrtost naravnih habitatov, itd. Na večjem
delu Slovenije je z vidika prometnega obremenjevanja okolja pomemben zlasti cestni promet
(Špes, 2009). Na globalni ravni velja omeniti pojav tople grede, tanjšanje ozonske plasti,
spreminjanje biodiverzitete, hkrati pa je promet tudi velik porabnik fosilnih goriv. Poleg že
naštetega promet vpliva na zdravje ljudi, povzroča hrup in vibracije, povzroča zastoje in hkrati
povečuje razdrobljenost zemljišč zaradi rastoče prometne infrastrukture (Plevnik in sod., 2006).
V Sloveniji so najbolj prizadeta urbana območja v kotlinah, ki se vse bolj dušijo v lastnem
prometu. Med bolj obremenjena območja uvrščamo še ravninska območja v neposredni okolici
avtocest in drugih bolj obremenjenih cest. Pogosto gre za sinergijo učinkov več dejavnosti na
nekem območju, pri čemer je promet eden od pritiskov na okolje (Špes, 2009).

3. ZAKONODAJA
V državah Evropske unije velja enotna zakonodaja, ki ureja področje okolja in varovanja zdravja
ljudi na območju celotne EU. V Sloveniji smo uskladili vso evropsko zakonodajo in jo hkrati
prevedli v naš pravni red v letih 2002 – 2003. Posebnost vseh uredb je, da so v danem merilnem
obdobju kratkotrajne mejne vrednosti lahko presežene, vendar ne večkrat, kot je določeno.
Meritve onesnaževal je potrebno izvajati po metodah in standardih kakovosti, ki so predpisane z
uredbami oziroma pravilniki. Meritve so tako med državami članicami primerljive. Države
članice so podatke dolžne poročati na Evropsko okoljsko agencijo (EEA) ter tudi sprotno
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obveščati domačo javnost o kakovosti zraka. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti
onesnaževal morajo države načrtovati in izvajati ukrepe za izboljšanje stanja (Bolte, 2005).
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur.l. RS 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS, 112/06OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) služi kot osnova slovenske zakonodaje
na področju kakovosti zunanjega zraka.
Predpisi, ki se nanašajo na kakovost zunanjega zraka določajo, so ti:
-

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/11),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/11),
Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 56/06),
Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur.l. RS, št.
58/11),
Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na
onesnaženost zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 50/11),
Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur.l. RS, št. 119/07),
Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP, protokol
EMEP),
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/07,
61/09).

V Sloveniji se od 1. junija 2013 dalje zaračunava tudi okoljska dajatev za onesnaževanje zraka
zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov. 30. maja 2013 je bila na seji vlade RS sprejeta
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur.l. RS, št.
47/2013). Ta uredba določa obveznost plačevanja za onesnaževanje zraka z emisijo CO 2 in se
obračunava v določenem znesku na enoto onesnaževanja okolja z emisijo CO2 (Uredba…, 2013).
Predpisi določajo, katera onesnaževala je potrebno spremljati, njihove mejne, ciljne, opozorilne
ter alarmne vrednosti. Določajo najmanjše potrebno število merilnih mest, vrste merilnih mest
ter njihove gostote v merilnih mrežah, referenčne merilne metode in izračunavanje statističnih
vrednosti in izmenjavo oz. prikaz podatkov (Kakovost zraka…, 2012).
Mejna vrednost (MV) je raven koncentracije, ki je določena na podlagi znanstvenih spoznanj. Cilj
MV je izogniti se škodljivim učinkom na zdravje ljudi oz. naravno okolje. Ko se MV v določenem
obdobju doseže, jo je potrebno zmanjšati ali preprečiti, ne sme se preseči. Alarmna vrednost
(AV) je raven onesnaženosti, pri kateri je potrebno takoj zagotoviti ukrepe za zavarovanje
zdravja ljudi in okolja. AV se določi pri kritični onesnaženosti, nad katero že kratkotrajna
izpostavljenost zaradi snovi v zraku pomeni tveganje za zdravje ljudi. Opozorilna urna vrednost
(OV) in ciljna 8-urna vrednost (CV) sta definirani za onesnaževalo ozon. Pri nekaterih
onesnaževalih sta definirana še spodnji ocenjevalni prag (SOP) in zgornji ocenjevalni prag (ZOP).
Če so bile v določenem časovnem obdobju izmerjene koncentracije onesnaževal pod SOP, se
lahko za nadaljnjo oceno stanja kakovosti zraka uporabljajo modelni izračuni. V primeru, da so
koncentracije onesnaževal med SOP in ZOP, se uporabi kombinacija meritev in modelnih
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izračunov. Če se zgodi, da koncentracije presegajo ZOP, je potrebno izvajati stalne meritve
kakovosti zraka (Kakovost zraka…, 2011).
»Merjenje ravni onesnaževal v zunanjem zraku je obvezno na območjih mestnih občin z več kot
100.000 prebivalci, na območjih, kjer raven onesnaženosti presega predpisano mejno vrednost
za posamezno onesnaževalo, ter na drugih območjih, kjer je raven onesnaženosti sicer nižja od
predpisane mejne vrednosti, vendar višja od vrednosti spodnjega ocenjevalnega praga (med 40
% in 65 % mejne vrednosti). Na vseh zgoraj navedenih območjih se za ocenjevanje kakovosti
zraka lahko dodatno uporabijo modelni izračuni, da se zagotovijo zadostne informacije o
kakovosti zraka« (Lukan, 2006, str. 21).
Slika 2: Mejne, alarmne in ciljne vrednosti ter spremenljiva preseganja koncentracij za leto 2012

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2012, 2013, str. 9
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4. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH OBMOČIJ
4.1. Geografski oris Ljubljane
Ljubljana je največje slovensko mesto in spada v Osrednjeslovensko statistično regijo. Sedanja
občina je nastala po letu 1994. Je občina z največjim številom prebivalstva v Sloveniji – sredi leta
2012 je imela Ljubljana 280.278 prebivalcev (SURS, 2013). Naselja so močno urbanizirana, edino
mesto je Ljubljana, ki je hkrati tudi glavno mesto Slovenije in makroregionalno središče. Občina
je pomembna z gospodarskega, kulturnega in upravnega vidika tudi za širšo okolico (Veliki atlas
Slovenije, 2013, str. 227).
Ljubljana obsega strnjeno pozidano mesto, leži med Ljubljanskim barjem na jugu in Ljubljanskim
poljem na severu, na nadmorski višini okoli 300 metrov. Mesto na severu zajema del
Ljubljanskega polja, na jugu del Ljubljanskega barja, na zahodu sega do vznožja Polhograjskega
hribovja, na vzhodu pa zajema zahodni del Posavskega hribovja. Leži na nadmorski višini okoli
300 metrov (Veliki atlas Slovenije, 2013). Od Ljubljane navzdol je Savska dolina močno zožena,
zato ima Ljubljana izrazito kotlinsko lego. To se odraža tudi v klimatskih značilnostih. Ljubljana
ima zmerno celinsko podnebje, značilne za to območje so nizke temperature zraka pozimi,
visoka pogostost temperaturnih inverzij, mnogo padavin, veliko oblačnosti in pogosta megla.
Večji del leži na Ljubljanskem polju, ki je več kot 100 metrov globoka kotlina, zasuta z nanosi
proda in peska, ki ju je Sava v kotlino nanašala med ledenimi dobami do danes (Loose, Jankovič,
Jazbinšek Seršen, 2008). Za Ljubljansko kotlino je značilna neprevetrenost, ima relativno zaprt
sistem lokalnega kroženja zraka. Zrak v kotlini ne odteka navzdol po dolini, ampak kroži v sami
kotlini. Značilnosti te kotline so zelo šibki lokalni vetrovi, hitrost pogosto ne presega 0,5 metra
na sekundo. Več kot 60 % vremenskih stanj preko celega leta označujejo temperaturne inverzije.
Pojav nastane, ko je zrak pri tleh hladnejši kot v višjih plasteh. Jezero hladnega zraka na dnu
kotline se ne meša s preostalim zrakom, šele močnejši vetrovi prinesejo sveže zračne gmote in
premešajo kotlinski zrak. Ljubljana ima izraziti toplotni otok – mestno središče je za nekaj stopinj
toplejše od obrobja mesta. Zaradi mestnega toplotnega otoka se zrak iz vseh strani giblje proti
mestnemu središču in se od tu naprej dviga do inverzijske plasti, nato pa se ob robu inverzije
spušča navzdol in tako kroži. Južno obrobje Ljubljane na Ljubljanskem barju je v povprečju za
nekaj stopinj hladnejše od severnega obrobja Ljubljane na Ljubljanskem polju (Jazbinšek Seršen,
Piltaver, 2012).

4.2. Geografski oris Zagorja ob Savi
Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Posavskem hribovju in je del Zasavske statistične regije. Sredi
leta 2012 je občina imela 17.013 prebivalcev (SURS, 2013). Kot območje z dolgoletno tradicijo v
predelovalni dejavnosti, rudarstvu in vsaj posredno tudi energetiki, se občina Zagorje ob Savi
sooča z novimi izzivi, ki jih je prinesel tehnološki razvoj ter delovno intenziviranje proizvodnje.
Gonilne sile v občini so socialno-ekonomski dejavniki, ki povzročajo povečanje ali omejevanje
pritiskov na okolje. S tega vidika so v občini Zagorje ob Savi najpomembnejši: gospodarstvo,
energetika (Trbovlje), promet, poselitev in kmetijstvo (Kotnik in sod., 2012).
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Po Ogrinovi klasifikaciji območje pripada zmerno celinskemu podnebju osrednje Slovenije. Za
temperature tega območja je značilen velik razpon, ki je posledica lege v zmernogeografski širini
(velike razlike v osončenosti), relativno velike oddaljenosti od morja in vpliva celinskosti (Ogrin,
1996). Na mikroklimatske razlike znotraj območja pa vplivajo tudi naklon in ekspozicija površja,
rastje, stopnja urbaniziranosti ter toplotne značilnosti tal. Glavne značilnosti mezoklime v
Zagorski dolini so:
- povprečna januarska temperatura med 0 in -3 °C in povprečna julijska temperatura med
15 in 20 °C,
- subkontinentalni padavinski režim,
- povprečna letna količina padavin od 1000 do 1300 mm,
- temperaturni obrat, ki ga večkrat spremlja tudi radiacijska megla (Vrtačnik, 2004).
Za ozke Zasavske doline so značilni šibki vetrovi in pogosti temperaturni obrati. Glavni dejavniki
za nastanek temperaturne inverzije so nadmorska višina, zaprtost in neprevetrenost doline.
Močnejše inverzije se pojavljajo pri jasnem in delno oblačnem vremenu. Onesnaževanje zraka je
izrazitejše v hladni polovici leta (jeseni in pozimi). Zaradi slabe prevetrenosti in temperaturne
inverzije je dovoljena meja onesnaženosti zraka pogosto prekoračena, to je pravzaprav glavna
značilnost lokalne klime v Zagorski dolini (Vrtačnik, 2004).
Zaradi pestre kamninske sestave in relativno velikega deleža neprepustnih in erozijsko slabo
odpornih kamnin je površje močno razčlenjeno (številne doline in grape). Ravnega sveta je malo,
prevladujejo nakloni med 12 in 30°, večina hribovja pa leži v pasu med 300 in 600 metri (le
posamezni vrhovi presegajo 1000 m). Zaradi relativno velikega deleža neprepustnih kamnin je
Posavsko hribovje prepredeno z gosto vodno mrežo (Kotnik in sod., 2012).
Z vidika fizičnogeografskega opisa Ljubljane in Zagorja ob Savi lahko izpostavim skupne
značilnosti obravnavanih območij: kotlinska/dolinska lega, neprevetrenost, pojav temperaturne
inverzije, subkontinentalni padavinski režim, zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije.
Izpostavila bi razliko med velikostjo območja, ki sovpada z razliko v številu prebivalstva.

5. ANALIZA REZULTATOV MERITEV V LJUBLJANI IN ZAGORJU OB SAVI
Na območju Mestne občine Ljubljana se meritve kakovosti zraka izvajajo že od konca šestdesetih
let prejšnjega stoletja. Meritve se izvajajo z Okoljskim merilnim sistemom Mestne občine
Ljubljana. Merilni sistem upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. V nalogi so zajete
lokacije v Ljubljani, za katere so na voljo podatki, ti so naslednji: Ljubljana Biotehniška fakulteta
(BF), Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Figovec in Ljubljana Center. Sedanji monitoring kakovosti
zunanjega zraka se izvaja na merilnem mestu Križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice
(Kocuvan in sod., 2010).
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Slika 3: Merilno mesto Križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice

Foto: Nina Ržišnik, 2013
Slika 4: Lokacija merilne postaje Ljubljana

Vir: Google Maps, 2013

Merilno mesto Zagorje ob Savi je locirano tik ob glavni cesti Cesta zmage na nadmorski višini 238
m (Meritve delcev PM10..., 2012). Povprečni letni dnevni promet za ta odsek je 6000 vozil.
Merilno mesto po klasifikaciji ARSO sodi med prometna merilna mesta (Opredelitev virov…,
2010). Na merilnem mestu Zagorje ob Savi merijo meteorološke parametre in opravljajo meritve
onesnaževal žveplovega dioksida, ozona in delcev PM10 (Kakovost zraka…,2012).
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Slika 5: Merilna postaja v Zagorju

Foto: Nina Ržišnik, 2013
Slika 6: Lokacija merilne postaje Zagorje

Vir: Google Maps, 2013

5.1. Delci PM10
Onesnaževanje z delci je poleg emisije iz virov odvisno od letnega časa, vremenskih pogojev in
prevetrenosti. Koncentracije delcev v zraku niso enakomerne, saj kljub stalnim virom zelo
nihajo. Pomembno vlogo igrajo vremenske razmere, ki so predvsem v zimskem času neugodne
zaradi temperaturnih inverzij. Pri delcih je zelo pomembna lokacija merilnega mesta, ki močno
vpliva na vrednost meritev. Merilna mesta, ki so daleč od virov onesnaževanja, z drugo besedo
merilna mesta v ozadju, nam podajo bistveno manjše vrednosti kot merilna mesta, ki so locirana
ob cestah in ob drugih večjih virih onesnaževanja z delci (Ogrin, 2008).
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Viri onesnaževanja z delci PM10 so naslednji:
- emisija delcev iz cestnega prometa, predvsem iz motornih vozil na dizelsko gorivo,
- emisija delcev iz kurilnih naprav stanovanjskih in poslovnih prostorov na trda in tekoča
goriva,
- emisije delcev iz industrijskih virov onesnaževanja,
- emisija delcev tranzitnega cestnega prometa,
- emisije razpršenih virov onesnaževanja (sekundarni delci) zaradi resuspenzije cestnega
prahu,
- emisija delcev zaradi gradbenih del, rušitvenih del, ipd. (Operativni program…, 2009).
Iz meritev vrednosti delcev PM10 lahko razberemo, da so v zadnjih letih vrednosti delcev PM 10 v
Ljubljani pogosto presegale dovoljene povprečne letne in mejne dnevne vrednosti. Emisije
trdnih delcev v MOL so leta 2012 znašale 304 ton, kar prikazuje malenkostni upad od leta 2009
(Projekt: EB MOL, 2013). V letu 2011 je bilo merilno mesto Ljubljana Center na prvem mestu po
onesnaženosti zraka z delci PM10 s povprečno letno koncentracijo 44 μg/m³ in s 94
prekoračitvami mejne dnevne vrednosti. Samo na tej lokaciji je bila leta 2011 prekoračena
povprečna letna mejna koncentracija. Poudariti je potrebno, da do povišanih koncentracij
delcev (in preseganj mejnih dnevnih vrednosti) prihaja izključno v zimskih mesecih, od oktobra
do marca. Glavni vir onesnaženosti zraka z delci je promet. Dodatno vplivajo na povečano
onesnaženost industrija in gospodinjstva z individualnimi kurišči - v zadnjih letih ljudje za
kurjenje uporabljajo predvsem drva, saj so cenovno ugodnejša od fosilnih goriv (Kakovost
zraka…, 2010).
Graf 1 nam prikazuje povprečne letne vrednosti delcev PM10 v Ljubljani. V letih 2000 – 2012 se
meritve emisij PM10 niso izvajale konstantno na eni lokaciji, zato so prikazani rezultati meritev
na različnih lokacijah v Ljubljani. To velja tudi za parametre, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju
naloge.
Ljubljana Bežigrad in Ljubljana BF sta merilni mesti tipa mestno ozadje (Kakovost zraka v
Sloveniji…, 2012). Tip območja, značilen za merilni mesti Ljubljana center in Ljubljana Figovec, je
mestni, zanju je značilen prometni tip merilnega mesta (Kakovost zraka v Sloveniji…, 2009). Iz
rezultatov meritev lahko vidimo, da se vrednosti v letih 2000 – 2012 drastično ne spreminjajo,
vrednosti so bolj ali manj konstantne. Na merilnih mestih Ljubljana Center in Figovec je vsako
leto presežena dovoljena letna mejna vrednost. Na merilnih mestih Bežigrad in BF so vrednosti
sicer pod mejno letno vrednostjo, kar je verjetno posledica lokacije merilnega mesta (mestno
ozadje), zaznan je tudi rahel upad vrednosti delcev PM 10 od leta 2002 do 2012 na merilnem
mestu Bežigrad. Podatki za merilno mesto Ljubljana BF so dostopni le za obdobje od leta 2009
do 2012, med vrednostmi ni večjih razlik. Iz podatkov Inštituta za energetiko Energis za leto
2012 sta največji gonilni sili skupnih trdnih delcev v MOL sektorja ostala raba (115 ton) in
promet (101 ton), sledijo odpadki (50 ton), pretvorniki energije (22 ton), kmetijstvo (9,3 ton) in
industrija (6,7 ton).
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Graf 1: Povprečne letne vrednosti delcev PM10 (μg/m3) v Ljubljani
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji…, 2005 – 2013
Slika 7: Skupne emisije trdnih delcev po sektorjih rabe energije v MOL

Vir: Projekt: EB MOL, 2013

Viri emisij v Zagorju ob Savi so odvisni od posameznega letnega časa. V zimskem času je več
emisij individualnih kurišč, v poletnem pa je več resuspenzije. Kot že omenjeno, igra pomembno
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vlogo trenutno vremensko stanje, ki je v zimskem času neugodno, saj v Zagorski dolini zaradi
kotlinske lege prihaja do temperaturnih inverzij. Na merilnem mestu Zagorje so prisotni različni
viri emisij delcev PM10. V zimskem obdobju so prisotni viri emisij: promet, kurjenje lesa,
resuspenzija, sekundarni delci, industrija (proizvodnja apna in cementa), soljenje cest in
Termoelektrarna Trbovlje (TET). Sekundarni delci so prineseni od drugod, niso lokalnega izvora.
TET prispeva delež onesnaževanja zaradi kurjenja premoga. Ti delci prihajajo do Zagorja ob
situacijah z močno temperaturno inverzijo, kjer prihaja do zelo povišanih koncentracij v zraku. V
poletnem času je več resuspenzije, ker so tla suha in je dvigovanje prahu lažje (Opredelitev
virov…, 2010). Za onesnaževanje z delci PM10 v Zagorju je značilno:
- prispevek poselitve naselja in industrijske naprave,
- prispevek iz industrijskih naprav in uporabe trdih goriv v kurilnih napravah v industriji ter
kurilnih napravah za ogrevanja stanovanjskih in poslovnih objektov je bistveno večji kot
prispevek cestnega prometa,
- prispevek cestnega prometa je poleti približno enak prispevku cestnega prometa pozimi
(Operativni program…, 2009).
Graf 2: Povprečne letne vrednosti delcev PM10 (μg/m3) v Zagorju
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji…, 2005 – 2013

Iz grafa, ki prikazuje povprečne letne vrednosti delcev PM 10, razberemo, da so vrednosti vse do
leta 2008 presegale dovoljene letne vrednosti, v letih 2009-2012 je opazen trend zmanjševanja,
vrednosti na letni ravni ne presegajo mejne letne vrednosti. V letu 2010 je bila skupna vrednost
emisij trdnih delcev v Zasavju 173 ton. Za skoraj polovico vseh emisij trdnih delcev je bil
odgovoren sektor ostala raba, sledijo pretvorniki energije, industrija in promet (Projekt : EB
Zasavje, 2013).
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Slika 8: Emisije trdih delcev po sektorjih rabe energije v Zasavju

Vir: Projekt : EB Zasavje, 2013

5.2. Dušikovi oksidi
Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2) uvrščamo med dušikove okside (NOx). Večina
izpustov dušikovih oksidov iz prometa predstavlja dušikov monoksid (med 80 in 90 %), ki v zraku
oksidira v NO2. Stopnja oksidacije NO v NO2 raste z oddaljevanjem od vira izvora, odvisna je tudi
od meteoroloških razmer, predvsem sončnega sevanja in temperature, obdobja v letu in lokacije
(Kakovost zraka v…, 2012). Emisije NOx so leta 2012 v MOL znašale 3.804 ton. Največji izvor NOx
predstavlja promet (Projekt: EB MOL, 2013). Visoke koncentracije NOx so omejene predvsem na
ozek pas ob prometnih cestah in ulicah (Kakovost zraka v…., 2012), kjer so tudi gosto pozidana
območja in prebivajo ali se dnevno gibljejo ljudje (Ogrin, 2008). Letni hod koncentracij je
odvisen od letnega časa. Najvišje mesečne koncentracije so dosežene v zimskih mesecih, ko
onesnažen zrak ob stabilnem vremenu s temperaturnimi inverzijami ostane na območju
prometnic. Manjša onesnaženost zraka z NOx je poleti kot posledica manjšega prometa v času
dopustov in šolskih počitnic (Kakovost zraka v…, 2012) ter učinkovitejšega mešanja.
V celotnem obdobju 2000 – 2012 so povprečne koncentracije dušikovih oksidov v Ljubljani
prekoračile mejno letno vrednost na vseh merilnih mestih v Ljubljani. Dovoljena letna povprečna
vrednost za NOx za varstvo rastlin je 30 µg/m³, na merilnem mestu Ljubljana Center je bila
vrednost koncentracij NOx preko 100 µg/m³, leta 2010 celo 122 µg/m³, kar je za 400 %
presežena vrednost. Na povečanje NOx v zadnjih letih vpliva povečevanje deleža motornih vozil
na dizelski pogon ter večje opravljeno prometno delo (Cerkvenik, Persovšek, 2012).
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Graf 3: Povprečne letne vrednosti NOx (μg/m3) v Ljubljani
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji…, 2005 – 2013

Povprečne koncentracije dušikovega dioksida v Ljubljani od leta 2000 do 2008 kažejo
stabilizacijo, nato pa porast in prekoračitev povprečne letne koncentracije 40 µg/m³. Meritve na
merilnem mestu Ljubljana Center so leta 2009 pokazale 55 µg/m³, leta 2010 63 µg/m³ in leta
2011 55 µg/m³.
Graf 4: Povprečne letne vrednosti dušikovega dioksida (μg/m3) v Ljubljani
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji…, 2005 – 2013
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Slika 9: Emisije NOx po sektorjih rabe energije v MOL

Vir: Projekt: EB MOL, 2013

Na merilnem mestu Zagorje ob Savi se meritve koncentracij NOx in NO2 niso izvajale. Z
izvajanjem meritev dušikovih oksidov na merilnem mestu Zagorje je ARSO začel z letom 2012. Za
obdobje 1995 – 2010 je bila narejena ocena emisij NOx v Zasavju s strani Inštituta za energetiko
Energis. Ocena sicer zajema območje treh občin (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik), vendar pa vseeno
pripomore k prikazu stanja na območju Zagorja. Ocena emisij NOx kaže na zmanjševanje emisij
NOx v primeru onesnaževalca Lafarge cement od 2008 naprej. Največji onesnaževalec je bila
TET, katera je pa prav tako zniževala količino emisij (Cerkvenik, Persovšek, 2012), sedaj je v
zapiranju.
Slika 10: Emisije NOx po sektorjih rabe energije v Zasavju

Vir: Projekt: EB Zasavje, 2013
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Slika 11:Ocena emisij NOx (v tonah) v Zasavju ter ocena deleža velikih nepremičnih virov (obdobje 1995-2010)

Vir: Cerkvenik, Persovšek, 2012, str. 45

5.3. Žveplov dioksid
Onesnaževanje z žveplovim dioksidom je bil največji problem v devetdesetih letih 20. stoletja. V
Ljubljani so bile emisije SO2 posledica zgorevanja žvepla v gorivu individualnih kurišč in v
toplarnah. Danes v ozračju ni več prisotnih velikih količin žveplovega dioksida. Upad koncentracij
žveplovega dioksida je povzročil prehod na ogrevanje z zemeljskim plinom in kurilnim oljem ter
sistemi daljinskega ogrevanja (Ogrin, 2008). V zadnjem desetletju so se emisije SO 2 v Ljubljani
zmanjšale predvsem zaradi izključne uporabe uvoženega premoga v Termoelektrarni Toplarni
Ljubljana, ki ima manjšo vsebnost žvepla. Zmanjšuje se tudi delež žvepla v motornih gorivih, kar
dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij v prometu (Cerkvenik in sod., 2010). Emisije SO 2 so leta
2012 v MOL znašale 747 ton, največji onesnaževalec z žveplovim dioksidom je sektor pretvorniki
energije, kjer za gorivo uporabljajo pretežno trda goriva (TE-TO Ljubljana) (Projekt : EB MOL,
2013).
Iz analize večletnih vrednosti sledi, da so se emisije SO2 od leta 1992 do 2011 znatno zmanjšale,
trend padanja se je v zadnjih petih letih ustavil, koncentracije so malo nad vrednostjo, ki jo
merilniki še lahko izmerijo.
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Graf 5: Povprečne letne vrednosti SO2 (μg/m3) v Ljubljani
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Na območju občine Zagorje ob Savi se emisije žveplovega dioksida merijo na dveh merilnih
mestih, to je na merilnem mestu Zagorje in merilnem mestu Ravenska vas. Merilno mesto
Ravenska vas leži na podeželskem območju, uvrščamo ga med industrijska merilna mesta, saj
leži okrog tri kilometre severozahodno od TET in neposredno nad cementarno Lafarge cement.
V Zasavju imajo mesta zelo neugodno lego, saj ležijo v ozkih dolinah, kjer se onesnaževala iz
lokalnih virov emisij (TET, industrija, promet, individualna kurišča) težko redčijo (Kakovost zraka
v Sloveniji…, 2012). Emisije SO2 so na tem območju večinoma posledica zgorevanja žvepla v
premogih, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije v TET. Na spodnji sliki je
predstavljena ocena emisij SO2 v Zasavju in ocena deleža iz nepremičnih virov (Cerkovnik,
Persovšek, 2012). V letih 2005 – 2010 je razvidno bistveno izboljšanje razmer, saj sta bili
postavljeni razžveplevalni napravi v Lafarge cement (leta 2007) (Čistilne naprave, 2013) in v TET
(leta 2005) (Letno poročilo…, 2008). Največje absolutno zmanjšanje emisij je bilo doseženo v
letu 2006. V prihodnosti se bodo emisije še dodatno znižale, saj je Rudnik Trbovlje-Hrastnik
danes zaprt (TET uporabljala domači premog, ki ima višjo vrednost žvepla), prav tako pa je tudi
usoda TET vprašljiva. Zgornje trditve o zmanjšanju emisij v Zasavju lahko enako podpremo s
podatki za Zagorje (graf 6), ki kažejo zmanjšanje koncentracij žveplovega dioksida od leta 2004
naprej.
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Slika 12: Ocena emisij SO2 v Zasavju in ocena deleža iz nepremičnih virov

Vir: Cerkovnik, Persovšek, 2012

Graf 6: Povprečne letne vrednosti žveplovega dioksida (μg/m3) v Zagorju
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Slika 13: Emisije žveplovega dioksida po sektorjih rabe energije v Zasavju

Vir: Projekt : EB Zasavje, 2013

5.4. Ozon
Ločimo dve plasti ozona: stratosferski ozon, ki nas ščiti pred nevarnimi UV žarki, in troposferski
ozon, ki je škodljiv za zdravje ljudi in nastaja pri tleh. Ozon v prizemni plasti zraka je
onesnaževalo, ki ga avtomobilski motorji in industrija ne izpuščajo neposredno v okolje, saj ozon
nastaja s kemično reakcijo ob prisotnosti sončne svetlobe. Predhodniki ozona so dušikovi oksidi,
katerih največji izvori so promet (motorji z notranjim izgorevanjem) in lahkohlapne organske
snovi, ki jih prispevajo industrija, promet, gospodinjstva… Nastanek (reakcija) ozona je pogojen s
temperaturo in sončnim obsevanjem, zato je onesnaženost z ozonom večja poleti in čez dan.
Koncentracija ozona je največja na nadmorski višini med 1800 in 2200 metrov, zato so na naših
merilnih postajah na višje ležečih nadmorskih višinah zabeležene tudi najvišje letne povprečne
koncentracije ozona (Kredarica, Otlica). Na prometnih merilnih mestih so koncentracije ozona
nižje, ker le-ta hitro reagira z dušikovim monoksidom (iz izpušnih plinov) in razpade nazaj na
kisik (Kakovost zraka v…, 2010).
V Ljubljani je bila v obdobju 1992 – 2012 največja zabeležena vrednost koncentracij ozona leta
2003 – 48 µ/m³. To leto je bilo tudi nadpovprečno vroče in sončno poletje (Meteorološki
letopis…, 2013). Pri ozonu v nižinah so problem predvsem najvišje urne koncentracije sredi
dneva v topli polovici leta, ko je veliko ljudi na prostem (Ogrin, 2008). V Ljubljani so letne
koncentracije ozona še vedno nad dovoljeno letno povprečno vrednostjo za ozon, saj je bila leta
2012 povprečna letna vrednost 46 µ/m³. V Zagorju je v obdobju 2002 – 2012 zabeležena najvišja
raven koncentracij ozona 44 µ/m³ v letu 2005. Po letu 2005 je raven koncentracij upadala do
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leta 2009, od leta 2010 pa beležimo ponovno povečanje koncentracij ozona, že nad dovoljeno
letno mejno vrednost (40 µ/m³) v letih 2011-2012.
Graf 7: Povprečne letne vrednosti ozona (μg/m3) v Ljubljani in Zagorju
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6. SKLEPNE MISLI O STANJU KAKOVOSTI ZRAKA V LJUBLJANI IN ZAGORJU
Pokazatelji stanja onesnaženosti zraka v okolju so rezultati meritev, ki se izvajajo z ustrezno
merilno opremo in po predpisani metodologiji. Rezultati povprečnih letnih meritev so pokazali,
da je zrak v mestih Ljubljana in Zagorje ob Savi preveč onesnažen. Iz podatkov Inštituta za
energetiko Energis (Projekt Energetska bilanca MOL in Energetska bilanca Zasavje) in
predhodno predstavljenih podatkov v zgornjem delu naloge lahko potrdim hipotezo, da promet
ni edini vir onesnaževanja v mestih Ljubljana in Zagorje ob Savi. Poleg prometa so glavni
onesnaževalci v Zagorju in Ljubljani sektor ostala raba, pretvorniki energije in industrija. Za
celovit pregled nad koncentracijami onesnaževal bi nujno potrebovala tudi podatke o
maksimalnih dnevnih in mesečnih koncentracijah, saj so določena onesnaževala zelo
problematična v krajših obdobjih in v določenem delu leta. Geografska lega občine Zagorje je
zelo občutljiva že na manjša preseganja v koncentracij onesnažil v zraku, ko zaradi
neprevetrenosti hladen zrak dlje časa ostaja na dnu doline. V Zagorju še vedno predstavljajo
velik problem visoke koncentracije delcev PM10, ki presegajo mejne vrednosti in jih bo v
prihodnosti nujno potrebno zmanjšati. Koncentracije žveplovega dioksida so se zmanjšale po
letu 2005, do občasnih preseganj mejnih vrednosti še vedno prihaja na višje ležečih krajih v času
zimske inverzije (merilno mesto Ravenska vas - 467 m). Koncentracije ozona v samem mestu
Zagorje niso kritične, na ruralnih delih kjer po navadi prihaja do preseganj mejnih vrednosti, pa
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teh ne merijo. Glavne gonilne sile, ki vplivajo na kakovost zraka v Zagorju, so gospodarstvo,
promet in ogrevanje. Na območju Zagorja je več podjetij, ki so zavezanci za izvedbo emisijskega
monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih virov (ETI, JPK Zagorje, IGM, Bartec, Ipam d.o.o.), poleg
omenjenih sta še dva velika nepremična vira emisij, ki sta locirana v občini Trbovlje (TET in
Lafarge cement) (Poročilo o stanju…, 2010). Na območju Zagorja ne moremo zanemariti deleža
onesnaževalca individualnih kurišč (sektor ostala raba), ki se je povečal na račun gospodarske
krize z uporabo trdih goriv. Posledično to vpliva na trdne delce, ki so eden izmed ključnih
vplivnih onesnaževal v Zagorju. Dolgoročna rešitev problematike ogrevanja gospodinjstev ni
prepoved uporabe lesne biomase, temveč ukrepi zmanjševanja toplotnih izgub na stanovanjskih
objektih ter zamenjava obstoječih kurilnih naprav, ki bi znižale tudi porabo goriv in priključitev
na sistem daljinskega ogrevanja (Cerkovnik, Persovšek, 2012). V Zagorju je po zadnjih podatkih
Komunale Zagorje na daljinsko ogrevanje priključenih 96 stanovanj in 85 poslovnih prostorov
(Daljinsko ogrevanje, 2014), prav tako že od leta 2007 poteka energetska sanacija stanovanjskih
stavb (Malovrh, 2013). Skozi mesto Zagorje potekajo prometni tokovi, ki po podatkih iz leta
2010 štejejo več kot 8.700 vozil dnevno. Zaradi križišč se promet tu zgosti in močno upočasni
zlasti v prometnih konicah. Za onesnaženost zraka ob prometnicah je pomembna gostota
prometa na njih, predvsem gost tovorni promet je velik onesnaževalec in močno vpliva na
kakovost zraka ob zelo prometnih cestah. Ob zmanjšanju negativnih vplivov na zrak iz drugih
dejavnosti tako promet v Zagorju postaja poglaviten problem na tem področju (Kotnik in sod.,
2012). V prihodnosti lahko pričakujemo večji obseg prometa in s tem tudi večje količine emisij in
višjo porabo motornih goriv (Cerkovnik, Persovšek, 2012). Občina Zagorje na določene
dejavnike, ki vplivajo na povečanje prometa v občini, ne more vplivati (cenovna dostopnost,
fleksibilnost trga delovne sile), lahko pa vpliva na promet z zagotavljanjem dostopnosti storitev,
s primernim umeščanjem storitev v prostor, urejanjem prometnic in spodbujanjem razvoja
javnega potniškega prometa ter pri dvigu ravni ozaveščenosti javnosti. Večjo vlogo bi morala
občina nameniti vzpostavitvi kolesarskih poti in območjem za pešce, ureditvi javnega potniškega
prometa, povezavi le tega med lokalno in regionalno ravnjo ter primerno ceno prevoza.
Prebivalci občine Zagorje ob Savi imajo dostop do rezultatov meritev onesnažil na merilnih
postajah v Zasavju. Podatki so dostopni na spletnih straneh občine Zagorje, na zaslonu v
Delavskem domu Zagorje in na velikem zaslonu na večstanovanjski hiši ob tržnici. Občina
Zagorje ob Savi še nima izdelanega trajnostno mobilnega načrta. Po podatkih odgovorne osebe
na občini Zagorje ob Savi za okolje in prostor, gospe Tatjane Podbregar, k trajnostno mobilnemu
načrtu pristopajo vse tri zasavske občine skupaj (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik). Predviden rok za
izdelavo načrta je prva polovica leta 2015. V septembru 2014 je občina začela z izgradnjo
parkirišča P+R v Zagorju ob Savi. Izgradnja parkirišč bo zajemala ureditev parkirišča ob zagorski
železniški postaji s 53 parkirnimi mesti, ureditev odvajanja meteornih voda z novih parkirišč,
razsvetljavo parkirišč in kolesarnice, vzpostavitev ustrezne prometne opreme in prometne
signalizacije na parkirišču, izvedbo elektro polnilnice za polnjenje vozil na elektro pogon ter
izvedbo sistema za video nadzor parkirišča. Zaključek del je predviden do konca leta 2014
(Izgradnja parkirišč P+R..., 2014).
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Slika 14: Izgradnja parkirišča P+R v Zagorju

Vir: Izgradnja parkirišč P+R..., 2014

V nadaljevanju je predlaganih nekaj mobilnostnih ukrepov za izboljšanje stanja v občini:
-

-

podaljšanje obstoječe kolesarske steze, ki poteka od Spara do bencinske črpalke, do
železniške postaje Zagorje,
podaljšanje kolesarske steze do Kisovca in naprej do Izlak,
subvencije za uporabo mestnega avtobusa za prevoz vozačev,
ureditev taksi službe (subvencije),
preusmeritev tovornega prometa na železnico,
spodbujanje trajnostnega prometa in mehke mobilnosti s strani občine, večjih
zaposlovalcev - primer dobre prakse v tujini: podjetje Inficon v Liechtensteinu (Götz,
2007); primer dobre prakse v Sloveniji: mobilnostni načrt za javno upravo (Plevnik,
Mladenovič, Ružič, 2011),
prilagojen mestni avtobusni prevoz z večjo frekvenco odhodov mestnih avtobusov,
zamenjava energenta mestnih avtobusov,
subvencije za nakup električnih vozil...

Danes v Ljubljani, kot v večini urbanih območij, prednjači promet kot prvi in najpomembnejši
onesnaževalec zraka. Onesnaženje zraka se odraža preko visokih koncentracij emisij delcev
PM10, dušikovih oksidov, dušikovega dioksida, žveplovega dioksida in drugih pomembnih
onesnaževal. V toplejši polovici leta se škodljivim snovem pridruži še sekundarno onesnaževalo –
ozon, ki je zaradi specifike nastanka prisoten v višjih koncentracijah na robu mesta in ne v
mestnem središču. Pomemben pokazatelj prometnega onesnaževanja v Ljubljani so dušikovi
oksidi (Loose in sod., 2008). Rešitev za boljši zrak v Ljubljani je zmanjšanje izpustov prometa
(Ogrin, 2008). Ukrep je bil predviden v Programu varstva okolja za MOL 2007 – 2013 z rokom
izvedbe za leto 2008 (Loose in sod., 2008). V prihodnosti bo potrebno posebno pozornost
nameniti preprečevanju rasti emisij iz prometa kot posledice povečevanja porabe motornih
goriv in deleža dizelskih motornih vozil. Povečevanje obsega prometnega dela namreč
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preprečuje zniževanje emisij onesnaževal. Ocena skupnih emisij za območje MOL kaže na
povečano obremenjenost območja MOL, predvsem zaradi povečanega tranzitnega prometa,
večje gostote poseljenosti in prisotnosti večje termoelektrarne. Mestna občina Ljubljana s
številnimi ukrepi izboljšuje stanje v prometu in ga spreminja v bolj trajnostno. Pomembnejša
novost na tem področju je Prometna politika MOL in projekt Civitas Elan. Prednostne naloge
(ukrepi, ki se izvajajo) projekta Civitas Elan v Ljubljani so:
- visokokakovostni koridor javnega prevoza,
- enotna vozovnica v javnem potniškem prometu in spletni portal,
- tehnološko napredni mestni avtobusi,
- prilagajanje storitev javnega prevoza glede na potrebe,
- izboljšana varnost na mestnih avtobusih za potnike, zlasti za starejše,
- uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov,
- zagotavljanje prednosti avtobusom v križiščih znotraj koridorja,
- izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu,
- celovita kolesarska strategija,
- zmanjšanje dovoljene hitrosti na nekaterih območjih mestnega jedra,
- vsaj 10 odstotkov čistejših vozil za vozni park MOL,
- uporaba rastlinskega olja za pogon motornih vozil,
- varne poti v šolo,
- upravljanje in racionalizacija dostave blaga v mestu,
- proučitev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta,
- strategija za razvoj elektromobilnosti v MOL,
- individualizirana mobilnostna kampanja in vključevanje javnosti (Ukrepi CIVITAS ELAN,
2014).
Za zaključek bom podala še dva primera dobre prakse urejanja prometa. Primeri dobrih praks so
potrebni za zgled pri urejanju prometne politike v mestih, kjer ta še ni razvita. Pri tem je
potrebno upoštevati specifične geografske značilnosti na lokalni ravni in temu primerno
načrtovati prometne politike mehke mobilnosti.
Primer 1: Mobilnostna politika Gradca
Mesto se že dobrih 25 let ukvarja z mobilnostno politiko, po velikosti pa ga lahko primerjamo z
Ljubljano. Gradec je v številnih virih citiran kot mesto z zgledno prometno politiko - vzor za
okolju prijazno prometno politiko, kot primer invalidom prijaznega mesta, kot primer kolesarjem
in pešcem prijaznega mesta itd. Uspelo jim je ohraniti sprejemljiv delež uporabe osebnega
avtomobila, zadržati velik delež uporabnikov javnega potniškega prometa in vrniti prebivalce na
kolesa. Nekaj uspešnih ukrepov v zadnjih letih:
- vzpostavitev tramvajskega omrežja,
- od leta 1994 enoten sistem plačevanja storitev javnega prometa z enotno kartico,
- leta 1997 so odprli prvi mobilnostni center v Avstriji, ki še danes služi kot vzorčni primer
drugim,
- vsi mestni avtobusi uporabljajo biodizel,
- omejitev hitrosti na 30 km/h na vseh stranskih ulicah,
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-

neizgradnja planiranega mestnega cestnega obroča v letih 1989 - 1991,
spodbujanje kolesarjenja (širitev in nadgradnja kolesarskega omrežja, parkirišča za
kolesa, praktične informacije),
upravljanje parkiranja (plačljivo), parkirišča na robu mesta P+R,
integrirano načrtovanje nakupovalnega središča (Sečnik, 2013).

Primer 2: Prometna strategija občine Ljutomer
Občina Ljutomer je leta 2012 sprejela Prometno strategijo občine Ljutomer in postala prva
manjša slovenska občina s celovito in trajnostno naravnano prometno strategijo. Strategija
vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometnega sistema, strateške cilje ter stebre, ki
evidentirajo ključna področja ukrepanja. Osredotoča se na prostor in prometni sistem celotne
občine Ljutomer s poudarkom na naselju Ljutomer, kjer je zgoščena večina prometnih tokov,
zato so potrebe po ukrepanju največje (Plevnik in sod., 2012). Strateški cilji so (5 ključnih
področij ukrepanja):
-

trajnostno načrtovanje mobilnosti,
celovita promocija hoje,
izkoriščen potencial kolesarjenja,
privlačen javni potniški prevoz,
optimiziran cestni promet.

Mehki ukrepi v letu 2013: izvajanje akcije “Prometna kača” v šolah, izdelava in promocija
zemljevida za hojo in kolesarjenje, izvedba dneva aktivne mobilnosti občine Ljutomer, zapora
tranzitnega tovornega prometa, udeležba v Evropskem tednu mobilnosti. Trši ukrepi v letu
2013: ureditev dostopa do OŠ Ljutomer, prilagoditev pločnikov gibalno oviranim osebam,
kolesarske povezave mesta Ljutomer z okoliškimi kraji (Kolbl, 2013). Izvajanje prometne
strategije se je šele pričelo, tako da konkretni pozitivni učinki še niso bili zabeleženi. Sicer pa
dokument s svojo vizijo, cilji in ukrepi spodbuja uporabo in izboljšuje pogoje za uporabo
trajnostnih prevoznih načinov. Primer občine Ljutomer je pokazal, da izdelava celostnih
prometnih strategij ni omejena le na velika mesta in občine, temveč je smiselna tudi za manjša
mesta oziroma občine, kakršnih je v Sloveniji večina (Plevnik in sod., 2012).
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7. SUMMARY
The results of average annual measurements indicated that the air in Ljubljana and Zagorje ob
Savi is too polluted. The data from the Energy Institute Energis (The MOL Energy Balance
Project and Zasavje Energy Balance) and the data from the first part of the thesis helped us
confirm the hypothesis that traffic is not the only source of pollution in Ljubljana and Zagorje of
Savi. In addition to traffic, main pollutants in Zagorje and Ljubljana include the sector of other
uses, energy transducers and industry. The information on daily and monthly levels of pollutants
would be needed for a more comprehensive examination of the level of pollutants, since certain
pollutants are very problematic for shorter time periods and during specific time of year.
Because of its geographical position, the Zagorje municipality is very susceptible to the smallest
changes in the level of air pollutants, since the colder air stays at the bottom of the valley longer
because of low average wind speeds. High levels of PM10 particles, which exceed the limit
values, are still a problem in Zagorje and they will have to be lowered in the future. The levels of
sulfur dioxide have lowered since 2005, but the limit values are still occasionally exceeded
during the winter inversion at higher altitudes. The ozone levels in the city of Zagorje itself are
not critical but they are not measured in rural areas, where the limit values are usually
exceeded. Main driving forces influencing the air quality in Zagorje include the economy, traffic
and heating. The share of pollution from individual heating systems (other use sector) cannot be
neglected in the Zagorje area, which has increased on the account of the economic crisis and
greater use of solid fuels. As a result, this has an impact on solid particles, which are one of the
key pollutants in Zagorje. Long-term solution of the heating problem lies in the measures for
reducing heat dissipation in residential buildings and replacement of existing heating
installations, which would reduce the use of fuels, and connecting them to the remote heating
system (Cerkovnik, Persovšek, 2012). Traffic flows run through Zagorje and according to the
data from 2010 it amounts to more than 8700 vehicles daily, with dense freight transport being
a major pollutant. This has significant influence on the air quality along the roads with dense
traffic. Negative impact of other activities on the air has been reduced, and therefore traffic has
become the main problem in this field (Kotnik et al., 2012). In the future, we can expect more
traffic, more emissions and higher consumption of engine fuels (Cerkovnik, Persovšek, 2012).
The Zagorje ob Savi municipality does not have a prepared sustainable mobility plan; the
planned deadline for the production of the plan is the first half of 2015. In September 2014, the
municipality began constructing a P+R car park in Zagorje ob Savi, which is one of the
sustainable measures for improving the situation in the municipality. The proposed mobility
measures, which should improve the situation in the municipality include: establishing bicycle
lanes and pedestrian zones, regulating the public passenger transport system - connecting the
local and regional level and offering reasonable price for the transport, subsidies for the use of
the city bus for the transport of commuters, regulating the taxi service (subsidies), rerouting the
freight transport to the railway, encouraging sustainable traffic and soft mobility by the
municipality and larger employers, adjusting the city bus transport with higher frequency of
departures of city buses, replacement of the energy product used by the city buses, subsidiaries
for purchases of electrical vehicles…
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Today, traffic is the first and most important air pollutant in Ljubljana, as well as in the majority
of other urban areas. Air pollution is reflected in high levels of PM 10 particles, nitrogen oxide,
nitrogen dioxide, sulfur dioxide and other important pollutants. Secondary pollutant - the ozone
- joins the harmful materials in the warmer half of the year, which is present in higher levels on
the outskirts of the town due to its specific method of creation and not in the city center itself.
Nitrogen oxides are an important indicator of traffic pollution in Ljubljana (Loose et al., 2008).
Reducing traffic exhausts is the solution for better air in Ljubljana (Ogrin, 2008). In the future,
special attention will have to be paid towards preventing the growth of traffic emissions, which
are the result of increased use of motor fuels and higher share of diesel motor vehicles. Namely,
the increase in the traffic segment prevents reducing of pollutant emissions. The estimation of
total emissions in the MOL area shows increased load in the MOL area mainly due to increased
transit, higher population density and presence of a larger thermal power plant. The Ljubljana
municipality is improving the traffic situation with numerous measures and is making it more
sustainable. An important innovation in this field is the MOL transport policy and the Civitas
Elan Project. Examples of good practices are necessary to serve as examples when regulating
the transport policy in cities without such policies. Geographical characteristics have to be taken
into consideration on the local level, while the transport policies of soft mobility have to be
planned accordingly. The mobile policy in Graz is one of the examples of successful mobility
policies and its size is comparable to Ljubljana. Graz is mentioned as one of the cities with
exemplary transport policy in numerous sources - a model for an environment friendly transport
policy, a model of a handicapped friendly city, a model for cyclists and pedestrian friendly city.
They succeeded in maintaining an acceptable level of use for personal vehicles, while also
maintaining a high share of users of public transport and the residents returned to their bicycles
(Sečnik, 2013). The second example is the "Transport Strategy in the Ljutomer Municipality". In
2012, the Ljutomer municipality approved the transport strategy in the Ljutomer municipality
and became the first smaller Slovenian municipality with a comprehensive and sustainable
transport strategy. The strategy is focused into the spatial and traffic system of the whole
Ljutomer municipality with emphasis on the town of Ljutomer, where the majority of traffic flow
is concentrated (Plevnik et al., 2012). The strategic goals include sustainable planning of mobility
and optimization of road traffic. The implantation of the transport strategy has only begun;
therefore actual positive impact has not been noted yet. The example of the Ljutomer
municipality showed that production of comprehensive transport strategies in not limited to
larger cities and municipalities but it is also logical for smaller towns or municipalities, which are
prevalent in Slovenia (Plevnik et al., 2012).
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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, 12.9.2014

Nina Ržišnik
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