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GEOGRAFSKA PRIMERJAVA OKOLJSKE POLITIKE OBČIN ZAGORJE IN
TRBOVLJE
Izvleček:
Razvoj Zagorja in Trbovelj je povezan z razvojem premogovništva in industrije. Z
naraščajočo proizvodnjo se je stopnjevala tudi degradiranost okolja, ki je višek dosegla v 70.
letih 20. stoletja. S postopnim zapiranjem rudnikov in propadom z njimi povezanih dejavnosti
se je začela tudi sanacija degradiranega okolja.
Namen diplomskega dela je primerjava pretekle in sedanje okoljske politike občin Zagorje in
Trbovlje ter predstavitev predlogov za izboljšanje stanja okolja. Pri izdelavi diplomskega dela
je bil uporabljen DPSIR model, ki smo ga dopolnili s socialno-ekološkim metodološkim
pristopom. Z njim je prikazano stanje okolja in njegovi vplivi, gonilne sile in pritiski, ki
povzročajo onesnaževanje ter zaznavanje in ukrepanje prebivalcev. Dojemanje onesnaženosti
okolja smo ugotavljali s pomočjo anketiranja.
Kljub zmanjšanju onesnaženosti zraka v Zagorju in Trbovljah v zadnjih dvajsetih letih, ostaja
zrak najbolj degradiran pokrajinski element. V Trbovljah največ zračnih emisij prispeva
industrijsko-energetski sektor, v Zagorju pa promet in individualna kurišča. Čeprav je okolje
v preučevanih občinah degradirano, so ljudje večinoma zadovoljni z njegovo kakovostjo. V
zadnjih dvajsetih letih je bilo v Trbovljah izvedenih več ukrepov za zmanjšanje
onesnaževanja zraka in voda, v Zagorju pa za sanacijo degradiranih površin.
Ključne besede: Ekološka politika, onesnaževanje zraka, Zagorje, Trbovlje

THE GEOGRAPHICAL COMPARISON OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL
POLICY OF ZAGORJE AND TRBOVLJE
Abstract:
The development of Zagorje and Trbovlje is associated with the development of coal mining
and industry. With the growing production has intensified the degradation of the environment,
which reached the top in the seventies in 20th century. With the gradual closure of mines and
the collapse of its underlying business the rehabilitation of degraded environment has started.
The purpose of the thesis is the comparison of past and present environmental policy of
Zagorje and Trbovlje and presentation of suggestions for the improvement of the
environment. In the thesis DPSIR model was used, which was supplemented by socioecological methodological approach. It shows the state of the environment and its impacts,
driving forces and pressures that cause pollution, and the perception and action of the
population. Perception of environmental pollution was determined by survey.
Despite the reduction in air pollution in Zagorje and TRBOVLJE last twenty years, the air
remains the most degraded landscape element. In Trbovlje the most air emissions contributes
the industrial and energetic sector, in Zagorje the traffic and small furnace. Although the
environment in the studied communities is degraded, people are mostly satisfied with its
quality. In the last twenty years there have been number of actions to reduce air pollution and
water in Trbovlje and the rehabilitation of degraded land in Zagorje.
Key words: Ecological policy, air pollution, Zagorje, Trbovlje
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1. Uvod
Varstvo okolja se ukvarja s splošnimi problemi življenjskega okolja, v katerem skuša
uravnovesiti zahteve, ki jih prinašajo prebivalstvena rast, tehnični napredek in težnja
po višjem življenjskem standardu, z možnostmi ohranitve biološko zdravega in estetsko
sprejemljivega okolja. Deluje z nalogami in prizadevanji za ohranjanje, izboljšanje kakovosti
in preprečevanje degradacije okolja kot celote in njegovih (naravnih in antropogenih) sestavin
(Plut, 2004).
V Sloveniji je reševanje okoljskih in prostorskih vprašanj ter težav še vedno prepuščeno v
odločanje in bran nosilcu politike, ki je tako skoraj vedno v konfliktu z ostalimi. Izvajanje
ukrepov varstva okolja, narave in prostora nosilci drugih politik namreč še vedno dojemajo
kot omejujoč dejavnik razvoja in ne kot dejavnik, ki lahko prispeva k izboljšanju
konkurenčnosti in zagotavljanju večjega blagostanja prebivalcev. Neambiciozno in parcialno
razmišljanje nosilce in snovalce okoljske politike vodi v to, da zavzamejo predvsem položaj
regulatorjev in zaviralcev razvoja. Tako ujetost lepo ilustrira dejstvo, da potenciala, ki ga
imamo v visoki stopnji biotske raznovrstnosti, ne znamo izkoristiti in nanj ne gledamo kot na
kapital, ki nam bo dolgoročno prinašal koristi le, če ga bomo znali istočasno dobro zavarovati
in tržiti kot izdelek z visoko dodano vrednostjo (Okoljska in prostorska politika, 2013).
Problematika varstva okolja je kompleksna in zahteva interdisciplinaren pristop z usklajeno in
aktivno udeležbo različnih dejavnikov (občina, zainteresirana javnost – tako strokovna kot
laična, podjetja, društva …). Prioriteten način reševanja okoljskih (pa tudi drugih) problemov
mora temeljiti na sporazumnem reševanju, v katerem se spodbuja sodelovanje vseh
zainteresiranih dejavnikov. Tak pristop je prav gotovo učinkovitejši od strogo in togo
zakonsko predpisanega, ki se tovrstnih problemov prepogosto loteva zgolj deklarativno
(Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Zasavje je bilo v preteklih desetletjih med okoljsko najbolj obremenjenimi pokrajinskimi
predeli v Sloveniji. Premogovništvo z elektrogospodarstvom je bila sicer na eni strani glavna
gospodarska panoga, po drugi strani pa glavni vir onesnaževanja. S postopnim zapiranjem
rudnikov in propadom z njimi povezanih dejavnosti (strojna industrija, kovinsko predelovalna
dejavnost, tekstilna industrija), občine v Zasavju počasi dobivajo novo obliko.
Zanima nas, na kakšen način se občini Zagorje in Trbovlje spopadata s preteklimi in
današnjimi pritiski na okolje. Kakšna je razlika v kakovosti bivanja in okoljski politiki ter
kako sta bili občini v zadnjih dvajsetih letih uspešni pri uresničevanju projektov na področju
varstva okolja.
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1.1. Namen
Namen diplomskega dela je primerjava pretekle in sedanje okoljske politike občin Zagorje in
Trbovlje ter predstavitev predlogov za izboljšanje stanja okolja.
1.2. Cilji
Diplomsko delo sledi naslednjim ciljem:
-

geografska predstavitev stanja okolja v občinah v 90. letih 20. stoletja,
geografska predstavitev današnjega stanja okolja v občinah,
preučitev gospodarskih in okoljsko političnih vzrokov za današnje stanje,
prikaz zastavljenih in izpeljanih okoljskih projektov v zadnjih 20 letih,
predstavitev načrtovanih okoljskih projektov v prihodnosti,
s pomočjo ankete ugotoviti okoljsko ozaveščenost občanov,
geografska primerjava okoljske politike občin Zagorje in Trbovlje,
predlogi za izboljšanje stanja okolja.

1.3. Delovne hipoteze
V diplomskem delu so nastavljene naslednje delovne hipoteze:
-

Znotraj preučevanega območja naj bi obstajale razlike v kakovosti bivalnega okolja.

-

V Trbovljah in Zagorju naj bi bilo stanje okolja boljše kot pred 20 leti.

-

Kljub zmanjšanju onesnaženosti naj bi se kritičen odnos ljudi do okolja v občini
Trbovlje povečeval.

1.4. Metodologija
Kot osrednja metoda diplomskega dela je bil uporabljen DPSIR model raziskovanja okolja, ki
smo ga dopolnili s socialno-ekološkim modelom (Slika 1). DPSIR model raziskovanja okolja
je v osnovi koncept verige vzročnih povezav okoljskih polj, ki jih predstavljajo gonilne sile
(driving forces), pritiski ali obremenitve (pressures), stanje okolja in njegovih sestavin
(states), vplivi (impacts) in ukrepi (responses). Evropska agencija za okolje ga je razvila z
nadgradnjo tridelnega (gonilne sile – stanje – odzivi) okvirja presoje Komisije Združenih
narodov za trajnostni razvoj. Kot celovit model proučevanja okolja z vidika sonaravnega
usmerjanja prostorskega razvoja se uporablja za spremljanje stanja okolja, vplivov kakovosti
okolja, pritiskov okolja v določenem prostoru in času ter za opisovanje interakcij družbe in
okolja (EEA…, 2012; Kazalci okolja v Sloveniji, 2012).
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Slika 1: Dopolnjen DPSIR model

Vir: Ostrožnik, 2012.
Socialno-ekološki metodološki pristop omogoča raziskovanje socialno-geografskih posledic
pokrajinske degradacije in odzivnost prebivalcev onesnaženih območij (Slika 2). Omenjen
metodološki pristop predpostavlja, da ima degradirano okolje različne vplive na prebivalce, ki
v njem živijo, vendar njihovo sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja večkrat ne
ustreza dejanskemu stanju. Odvisno je od posameznikove stopnje pripravljenosti ter
sposobnosti zaznavanja problemov v okolju. Vplivi oziroma informacije, ki prihajajo iz
okolja, se pri različnih skupinah ljudi, različno odražajo. Socialnogeografske filtre, ki vplivajo
na sprejemanje, selekcioniranje in zavračanje vplivov in informacij o okolju oziroma na
njegovo zaznavo, se navadno razvršča v šest skupin: starostna sestava prebivalstva,
izobrazbena in poklicna sestava, ekonomska moč, stopnja navezanosti in odvisnosti od
narave, poreklo in osebni motivi (Špes, 1998). V diplomski nalogi smo model uporabili za
prikaz odzivov lokalnega prebivalstva in vodstva občin na onesnaženo okolje.
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Slika 2: Socialno-ekološki metodološki pristop

Vir: Špes, 1994.
Študija ranljivosti okolja temelji na oceni nosilnosti oziroma regeneracijski sposobnosti
proučevanega okolja in njegovih pokrajinotvornih sestavin, upoštevane pa so tudi spremembe,
ki jih z dosedanjimi posegi v okolje vnesel človek s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi.
Strokovno vrednotenje vseh kazalcev se združuje na optimalno homogenih pokrajinskih
enotah in s tem predstavlja dobro podlago za načrtovanje sonaravnega razvoja (Špes, 2002a,
str. 585). S pomočjo študije ranljivosti okolja smo prikazali samočistilne sposobnosti in
doseženo stopnjo obremenitve preučevanega območja ter skupno oceno ranljivosti.
Za predstavitev vpliva onesnaženega zraka na ljudi in druga živa bitja smo uporabili
regionalnogeografski model in sicer matrični prikaz (Preglednica 1).
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Preglednica 1: Marična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
A)
STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B)
PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA

C)
INTENZIVNOST
POSLEDIC NEGATIVNEGA
VPLIVA

D)
REGIONALNI POMEN
NEGATIVNEGA VPLIVA

RAZREDI ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

Vir: Plut, 2004.
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2. Osnovne geografske značilnosti preučevanega območja
2.1. Fizičnogeografske značilnosti
Občini Zagorje in Trbovlje ležita v osrčju Slovenije (Slika 3). Površina občine Zagorje znaša
147 km2 na kateri živi 17.044 prebivalcev. Gostota poselitve znaša 116 prebivalcev na km2.
Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti v katere je vključenih 77 naselij. Največja
naselja so Zagorje, Kisovec in Izlake. Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m,
najvišje naselje v občini pa je Mali Kum z 820 m nadmorske višine. Trbovlje so po površini
manjše in merijo 57,8 km2, število prebivalcev pa je nekoliko večje in sicer 17.194. Gostota
poselitve znaša 297 prebivalcev na km2. Najvišji vrh je Kum, ki meri 1220 m nadmorske
višine (Statistični urad Republike Slovenije, 2012).
Slika 3: Občini Trbovlje in Zagorje ob Savi

Vir: Atlas okolja, 2012.
Obe občini spadata v Posavsko hribovje, glede na naravnoeografsko regionalizacijo. Posavsko
hribovje s površino 1.909 km2 največja slovenska pokrajina. Obsega širok pas hribovitega
sveta na obeh straneh reke Save med Ljubljansko kotlino na zahodu in Sevniško kotlino na
vzhodu. Na severu ga omejujejo Kamniško – Savinjske Alpe, Savinjska ravan, Ložniško in
Hudinjsko ter Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje, na jugu Dolenjsko podolje, Raduljsko
hribovje ter Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje. Na zahodu sega do Savske ravni in
Ljubljanskega barja, na vzhodu do Srednjesotelskega gričevja (Občinski program varstva
okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Posavsko hribovje obsega najbolj izrazit del posavskih gub med alpskim visokogorjem na
severu in dinarskim krasom na jugu. V reliefu se kažejo kot vrsta podolžnih slemen
(antiklinale) in vmesnih podolij (sinklinale). Na preučevano območje segajo: trojanska
antiklinala, moravško – zagorska oz. laška sinklinala in litijska antiklinala (Občinski program
varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
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Kamninska sestava območja je zelo pestra. Najstarejše kamnine (skrilavi glinovci, kremenovi
peščenjaki in konglomerati), ki segajo v obdobje karbona in perma, v veliki meri sestavljajo
jedra antiklinal in prekrivajo približno tretjino območja. Mezozojske, pretežno karbonatne
kamnine med katerimi prevladuje dolomit (fluviokraško površje), prekrivajo slabo polovico
območja. Na dnu Moravško – Trboveljskega podolja so ohranjene pestre oligocenske in
miocenske usedline (gline, melji, peski, prodi, peščenjaki, konglomerati …), ki skupaj
zavzemajo slabo petino vseh površin, redke razširjene dele dolinskega dna ob reki Savi pa
prekriva karbonatni prod. 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 30º, večina hribovja
pa leži v pasu med 300 in 600 metri (le posamezni vrhovi presegajo 1.000 m) (Občinski
program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Zaradi relativno velikega deleža neprepustnih kamnin je Posavsko hribovje prepredeno z
gosto vodno mrežo. Trije najpomembnejši vodotoki na preučevanem območju so: Sava,
Medija in Trboveljščica (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
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 ter vpliva celinskosti. Na
mikroklimatske razlike znotraj območja vplivajo tudi naklon in ekspozicija površja, rastje,
stopnja urbaniziranosti ter toplotne značilnosti tal. Vetrove v savskih dolinah delimo na
dolinske in višinske. Dolinski vetrovi so povezani z lokalno zračno cirkulacijo. Ti vetrovi
temeljijo na dnevnih temperaturnih razlikah in so pomembni pri raznašanju onesnaženega
zraka na manjše razdalje. V Trboveljski in Zagorski dolini se zrak najpogosteje steka z
obrobja dolin proti osrčju, kar je značilno za kotline in kaže, da ozki dolini Trboveljščice in
Medije onemogočata iztok zraka v Savsko dolino. Predvsem pozimi je to stekanje zraka za
mesti ugodno, saj se s tem z obrobja dolin prenaša relativno čist zrak nad najgosteje
naseljen oziroma najbolj onesnažen del dolin. V višjih legah veter običajno piha s
severozahoda, severa in zahoda ter v teh smereh odnaša emisije TET in onesnažen zrak, ki se
dviga ob razpadu temperaturnih obratov. Zelo značilna pojava v savskih dolinah sta
temperaturna inverzija in megla. Z inverzijami je tesno povezana tudi vertikalna slojevitost
onesnaženega zraka. Kadar se inverzije oblikujejo le v spodnjih delih dolin, zadržujejo ob dnu
tudi večji del onesnaženega zraka in ta čas je onesnaženost zraka v dolinah največja (Občinski
program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012; Onesnaženost okolja in naravni
viri…, 2001; Špes, 1998).
2.2. Družbenogeografske značilnosti
Občina Zagorje je dobila ime po kraju Zagorje, dokaj raztegnjenem mestnem naselju na
sotočju rečice Medija in potoka Kotredež. V pisnem viru je prvič kot Sagor oziroma Sagur
omenjeno v seznamu papeške desetine oglejskega patriarhata iz leta 1296, ki jo danes hranijo
v Vatikanu (Občina Zagorje ob Savi, 2012).
Zagorje se je začelo gospodarsko razvijati po letu 1755, ko so tam odkrili ležišče premoga.
Sprva zagorski premog zaradi slabih prometnih povezav ni našel veliko kupcev. Manjše
količine, ki so jih uspeli prodati, so vozili po Savi s in težkimi vozovi prek Trojan. To se je
spremenilo, ko je leta 1795 belgijski industrialec Leopold Ruard odprl rudnik, kjer je kopal
premog za potrebe svojih plavžev. Leta 1880 so se zagorski rudniki pridružili Trboveljski
premogokopni družbi. Njegov največji porabnik je postala v drugi polovici 19. stoletja
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železnica. Poleg rudnika so tam nastali tudi steklarski obrati, cinkarna in separacija premoga.
Steklarna je bila zgrajena za potrebe idrijskega rudnika živega srebra in je bila prva v takratni
Avstriji, ki je za kurjenje peči namesto drv uporabljala premog. V njej so proizvajali posebne
posode za shranjevanje živosrebrnih izdelkov, varne pred ognjem. Zagorje je postalo sredi 19.
stoletja središče premogovništva in topilniške industrije na Slovenskem, saj je rudarska
združba v Zagorju opuščeno steklarno preuredila v cinkarno, še eno pa zgradila na Lokah.
Poleg tega so v Zagorju postavili še topilnico svinca. Rudo so v začetku dobivali iz bližnjih
litijskih rudnikov, kasneje pa od drugod. Zgraditev južne železnice je prinesla razcvet
premogovništva. Z odločitvijo države leta 1995, da rudnik zapre, so v nekdanjem vhodnem
rudniškem jašku uredili in opremili rudarski muzej (Občina Zagorje ob Savi, 2012).
Podobno kot v preostalih revirskih krajih so tudi v Zagorju nastajale delavske stanovanjske
kolonije. Hud udarec je kraj doživel v prvih desetletjih 20. stoletja, ko sta prenehali obratovati
cinkarna in steklarna. Zaradi slabih delovnih razmer in nizkega plačila so rudarji večkrat
stavkali. Njihov položaj se je poslabšal ob izbruhu velike svetovne gospodarske krize leta
1930, ki je rudarje prisilila v iskanje zaposlitve drugod po Evropi in čezmorskih deželah.
Danes je zagorski rudnik zaprt. K temu so pripomogle visoke ekološke zahteve, visoki stroški
pridobivanja premoga in zmanjševanje obsega industrijske proizvodnje. V času zapiralnih del
rudnika so sanirali večino rudarskih površin (Občina Zagorje ob Savi, 2012).
Trbovlje so prvikrat pisno omenjene v babenberškem urbarju iz l.1220-1230 kot Prefeul,
Prevuol, Trevol, Triuella, Trefeul, zadnja stoletja pa tudi kot Treboule in sedaj Trbovlje. Iz
nekdanje vasi Trbovlje, ki je bila strnjena okoli farne cerkve, je l. 1850 nastala občina
Trbovlje, ki je vključevala še druga naselja, tudi Hrastnik (Občina Trbovlje, 2012).
Nadvse pomembne pa so postale Trbovlje v zgodovini potem, ko so v začetku 19. stoletja
našli premog in ga že l. 1804 pričeli kopati. Kraj je dobil gospodarsko in drugo veljavo še
zlasti po letu 1849, ko so zgradili železnico od Celja mimo Trbovelj do Ljubljane in dalje v
svet. Pomembno je tudi to, da je bila l. 1873 ustanovljena Trboveljska premogokopna družba,
ki je v svoj krog povezala manjše premogovnike raznih lastnikov. Z geološkimi raziskavami
so ugotovili, da na zasavskem območju leže pod površino velike zaloge kakovostnega rjavega
premoga, pravo premogovno bogastvo (Občina Trbovlje, 2012).
Intenzivno dvestoletno rudarjenje je tako v mnogo čem spreminjalo podobo kraja. Premog so
kopali tudi na površju. Takšni dnevni ali površinski kopi premoga so bili na Dobrni, Neži,
Lakonci, Bukovi gori, Retju in drugod. Nekdanje obdelane površine so se skupno s kmeti
umikale pred napredujočim rudarjenjem. Prvotna kmečka podoba Trbovelj je sčasoma
zbledela in kraj se je preobrazil v rudarsko in industrijsko središče. Danes je rudnik v
zapiranju, mesto pa dobiva prijaznejši obraz in postaja tudi turistično zanimivejše (Občina
Trbovlje, 2012).
Stopnja brezposelnosti v Zagorju je bila leta 2011 rahlo pod slovenskim povprečjem (12%) in
znaša 11,1%. V Trbovljah je bila istega leta stopnja brezposelnosti večja in sicer 16,9%
(Stopnja registrirane brezposelnosti, 2012). V storitvenih dejavnostih je zaposlenih manj ljudi,
kot je slovensko povprečje (57,3%). V Trbovljah se s storitvenimi dejavnostmi ukvarja 52%
ljudi, v Zagorju pa 42,5%. Obe občini zaznamuje negativni skupni prirast, Zagorje -2,2%,
Trbovlje -10,5%, kar je predvsem posledica odseljevanja (Statistični urad Republike
Slovenije, 2012).
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3. Ocena stanja okolja
3.1. Zrak
Relief ima velik vpliv na klimatske razmere celotnega proučevanega območja. Ozki dolini
potoka Medije in Trboveljščice sta slabo prevetreni in pogosto zamegljeni - s tem pa se
močno zmanjšajo samočistilne sposobnosti zraka, poveča pa se ranljivost. Najbolj kritične so
razmere v zimskih mesecih, ko se zaradi temperaturnih inverzij onesnažen zrak več dni
zadržuje na tem območju in je ujet med zasavsko hribovje. V takšnih razmerah lahko
sorazmerno majhne emisije povzročajo občutno onesnaženost zraka. V Trbovljah in Zagorju
prevladujejo šibki vetrovi, kljub temu nastaja dnevno nihanje hitrosti vetrov, s katerim je
povezan tudi dnevni režim onesnaženosti zraka. V jutranjih in večernih urah oziroma ob
slabšem vetru so imisijske koncentracije največje zaradi slabšega raznašanja onesnaženega
zraka iznad mest (Dornik, 2008; Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001; Špes, 1998).
Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska merilna mreža stalnih
ekološko-meteoroloških postaj državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ki jo
vodi Agencija RS za okolje (ARSO), ter dopolnilne avtomatske merilne mreže, v katerih
izvajajo meritve drugi izvajalci. (TE Šoštanj, TE Trbovlje, mestne občine Ljubljana, Maribor,
Celje). Mreža merilnih mest v Sloveniji je gostejša na območjih v bližini večjih virov
onesnaženosti zraka. V krajih, ki niso zajeti v okviru stalnih mrež, potekajo občasne meritve
onesnaženosti zraka z avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko postajo in z difuzivnimi
vzorčevalniki (Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011).
Za preučitev kakovosti zraka v Zagorju smo vzeli podatke iz naslednjih merilnih postaj (Slika
4): Zagorje, Ravenska vas in Zelena trava. Za preučitev kakovosti zraka v Trbovljah pa smo
vzeli podatke iz merilnih postaj: Trbovlje, Dobovec, Kum in Kovk. Kovk sicer leži v občini
Hrastnik, ampak je v upravljanju podjetja TET, ker meri onesnažen zrak, ki ga vetrovi
prinesejo iz občine Trbovlje.
Slika 4: Merilne postaje zunanjega zraka v Zasavju

Vir: Okolje.info, 2013 in Atlas okolja, 2012.
9

3.1.1. Žveplov dioksid (SO2)
SO2 je brezbarven plin z vonjem, ki draži. Najhujša škoda nastane pri spreminjanju
žveplovega dioksida (SO2) v žveplovo kislino (H2SO4) v ozračju, ki se nato nalaga kot kisel
dež, sneg ali v obliki posušenih kislih delcev. Poglavitni izvor žveplovega dioksida sta
izgorevanje goriv (predvsem nafte in premoga), kot tudi številni industrijski procesi
(predelava rud). Glavni vir emisij SO2 danes so elektrarne, rafinerije nafte in drugi veliki
industrijski obrati. Koncentracije SO2 so nekoliko višje v hladnem delu leta, ko so vremenske
razmere za razredčevanje onesnaženja slabše. Ponekod pa je zaznaven tudi vpliv emisije iz
individualnih kurišč (Okolje.info, 2013).
Slika 5: Povprečne letne koncentracije SO2 v Zasavju (1992-2012)

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
Pred letom 2006 so najvišje urne, dnevne in letne koncentracije pogosto presegale mejne
vrednosti žveplovega dioksida. Po zagonu odžveplevalne naprave v TET jeseni 2005 so se
koncentracije žveplovega dioksida na celotnem vplivnem območju termoelektrarne močno
znižale. Tako se je leta 2006 prvič zgodilo, da nikjer v Zagorju in Trbovljah ni bilo več
prekoračitev letno dovoljenih mejnih vrednosti. Koncentracija žveplovega dioksida je na
merilnih postajah v centru Zagorja in Trbovelj od leta 1992 padala, medtem ko so na višje
ležečih merilnih mestih do leta 2006 koncentracije nekaj časa padale, nato pa spet naraščale
(Slika 5). Gre namreč za merilne postaje Kovk, Dobovec in Ravenska vas, ki so v ožjem
vplivnem območju TET. Na teh postajah so bile po letu 2006 izmerjene najvišje urne in
dnevne koncentracije SO2 (Preglednica 2). Največkrat se to zgodi v dnevih, ko pride do izpada
v delovanju odžveplevalne naprave. Aprila leta 2007 je začela delovati tudi odžveplevalna
naprava v podjetju Lafarge Cement.
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Preglednica 2: Občini Trbovlje in Zagorje - najvišje urne in dnevne koncentracije SO2 (19922012)
Ime postaje
Datum
Urna vrednost
Dnevna
(μg/m3)
vrednost (μg/m3)
Dobovec
24.8.2007 2088
127
Ravenska vas
14.2.2008 437
67
Dobovec
12.1.2009 406
103
Ravenska vas
20.9.2010 560
38
Vir: Okolje.info, 2013.
3.1.2. Dušikov dioksid (NO2)
Dušikovi oksidi igrajo pomembno vlogo pri vplivu onesnaženega zraka na okolje, predvsem
pri zakisovanju, evtrofikaciji ter tvorbi fotokemičnega smoga. Glavni viri dušikovih oksidov v
urbanih območjih so promet, individualna kurišča in termoenergetski objekti, ki uporabljajo
za gorivo premog. Nastajajo s spajanjem dušika in kisika pri visokih temperaturah. V izpušnih
plinih je preko 90 % dušikovega monoksida (NO), ki v ozračju postopno oksidirajo v dušikov
dioksid (NO2). Stopnja oksidacije NO, nastalega zaradi prometa, v višje okside, raste z
njegovo oddaljenostjo od izvora izpusta. Pri tem ima pomembno vlogo tudi ozon v zraku, ki
reakcijo oksidacije močno pospeši. Pri vstopu ozonskih molekul v reakcijo oksidacije se lahko
zmanjša koncentracija ljudem škodljivega ozona v zunanjem zraku. Koncentracije NO2 so
močno odvisne tudi od meteoroloških razmer in letnega časa (Kazalci okolja v Sloveniji,
2012).
Slika 6: Povprečne letne koncentracije NO2 v Zasavju (1992-2012)

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
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Meritve koncentracij NO2 se izvajajo samo na merilnih postajah Trbovlje, Kovk, od leta 2010
na Dobovcu in od leta 2011 tudi na Zeleni travi (Slika 6). Povprečne letne koncentracije niso
nikoli presegle mejne vrednosti. Kakšno je stanje v centru Zagorja ne moremo ugotoviti,
sklepamo lahko, da so imisije večje kot v Trbovljah, saj je Zagorje zaradi povezave na
avtocesto Ljubljana-Maribor bolj prometno.
Najvišje povprečne mesečne koncentracije dušikovih oksidov so skoraj vedno dosežene v
zimskih mesecih, ko so pogoji za disperzijo zlasti ob stabilnem vremenu s temperaturnimi
inverzijami najslabši in ostane onesnažen zrak na območju prometnih poti. Tako je letni hod
koncentracij dušikovih oksidov večinoma dobro izražen.
Dnevni hod koncentracij NO2 pa je zaradi največjega vpliva prometa, najvišji v jutranjih in
večernih urah, najnižje koncentracije pa so v zgodnjem popoldnevu. Zaradi vpliva prometa so
tudi večja koncentracije izmerjene v delovnih dnevih. Tudi povprečne koncentracije pri
različnih smereh vetra za posamezna merilna mesta kažejo višjo koncentracijo NO2 pri vetru,
ki piha iz smeri prometnih cest in večjih industrijskih objektov (Poročilo o kakovosti zraka,
2007).
3.1.3. Ozon (O3)
S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon. Antropogeni viri, kot
so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapi goriv in topil, predstavljajo glavne vire
dušikovih oksidov (NOX) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona (O3).
Poleg antropogenih virov prispevajo k emisijam predhodnikov ozona in posledično povišanim
koncentracijam ozona v ozračju tudi naravni viri oziroma procesi, kot so gozdni in travniški
požari. Glede na porast koncentracije ozona v troposferi v primerjavi s preteklimi obdobji, so
antropogeni izpusti njegovih predhodnikov tisti, ki vplivajo na pogosto povišane
koncentracije ozona v troposferi. Prizemni ozon ne more nadomestiti zmanjševanje ozonske
plasti v stratosferi. Povišane koncentracije prizemnega ozona se pojavijo v poletnih mesecih
čez dan, ker je takrat dovolj sončnega sevanja (Kazalci okolja v Sloveniji, 2012).
Slika 7: Povprečne letne koncentracije O3 v Zasavju (1992-2012)

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
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Kovk je edina merilna postaja, kjer se vrednosti ozona spremljajo neprekinjeno od leta 1992.
Vrednosti so med posameznimi leti nihale, vse skozi pa se gibljejo okoli 70 μg/m3, kar je nad
mejno vrednostjo za varovanje zdravja ljudi. Na merilnih postajah Zagorje in Trbovlje se
vrednosti ozona spremljajo od leta 2002 in se gibljejo okoli 40 μg/m3. Eno leto so pod mejno
vrednostjo, drugo leto pa nad mejno vrednostjo (Slika 7).
3.1.4. Prašni delci PM10
Delci so kompleksna mešanica trdnih in tekočih delcev, suspendiranih v plinu. So različne
oblike, velikosti in gostote. Glede na maso in sestavo jih v urbanih območjih običajno
razdelimo v dve skupini – v fine in grobe delce. Ločnica med njimi je med 1 μm in 2,5 μm.
Fini delci so predvsem sekundarni delci, ki nastanejo kot posledica različnih fizikalno –
kemijskih procesov v plinski ali tekoči fazi ter delci iz različnih procesov izgorevanja. Grobi
delci so posledica erozije prsti ter emisij iz cest in industrijskih objektov. Glavni kemijski
komponenti delcev PM10 sta sulfat in organski material, katerih delež je odvisen od vira
onesnaženja ter meteoroloških razmer. Če delce analiziramo, dobimo podatek o onesnaženosti
zraka s težkimi kovinami in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki, saj se le te v zrak
sproščajo v obliki delcev in pare. V Sloveniji se soočamo z velikim številom dni, ko je
koncentracija delcev (PM10) nad dovoljeno vrednostjo. Pojav je izrazit predvsem v urbanih
okoljih ter ob prometno obremenjenih lokacijah. Gibanje koncentracij delcev je v veliki meri
povezano z vremenskimi razmerami. Povišane koncentracije delcev se pojavljajo predvsem v
zimskih mesecih, predvidoma zaradi temperaturnih obratov. Ti povzročajo zadrževanje v zrak
izpuščenih onesnažil pri tleh in v kotlinah. Nikjer v Zasavju ne merijo koncentracije prašnih
delcev PM2,5, ki so zdravju veliko bolj škodljivi (Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob
Savi, 2010).
Slika 8: Občini Trbovlje in Zagorje - povprečne letne koncentracije PM10 (1998-2012)

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
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Povprečne letne koncentracije PM10 v Zagorju in Trbovljah spadajo med najvišje v Sloveniji
(Slika 8). Tudi število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev je v vseh letih najvišje
prav na teh dveh postajah. V Zasavju poleg prometa dodatno vplivajo na povečano
onesnaženost zraka z delci tudi industrija in individualna manjša kurišča, zlasti pa je za to
kriva zelo neugodna topografija, saj so naselja v ozkih, neprevetrenih dolinah. Časovni trend
koncentracij pa je enak na vseh merilnih postajah v Sloveniji. Trend zmanjševanja
koncentracij delcev PM10 od 2003 naprej je delno posledica zmanjševanja emisije zaradi
izgradnje čistilnih naprav na industrijskih objektih, delno pa posledica ugodnejših vremenskih
razmer v zadnjih letih. Tako so bile npr. koncentracije delcev visoke v zelo sušnem letu 2003,
nižje v letu 2004, ko je prevladovalo mokro poletje, in spet višje leta 2005, ko smo imeli v
januarju in začetku februarja precej mrzlo in suho vreme, kar je vplivalo na večjo
onesnaženost zraka. Na nižje koncentracije v letu 2007 je vplivala nadpovprečno topla in
vetrovna prva polovica leta, v letih 2008 in 2009 pa pogoste padavine zlasti v poletnem času
(Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011).
3.2. Vode
3.2.1. Površinske vode
Površinske vode občin Zagorje in Trbovlje pripadajo porečju Save (Slika 9). Gledano
hidrološko prestopi Sava v občini Zagorje iz karbonskega ozemlja v apniško-dolomitno
območje. Značaj njene doline se takoj spremeni. Od tu teče Sava po tipični debri, večinoma v
tesni soteski, kjer ni več prodne in ilovnate nasipine. Pobočja se vzpenjajo zelo strmo. Na
mnogih strminah so obširne goljave. Številni, povečini kratki hudourniki pritekajo neposredno
v Savo. Na območju občine Zagorje se z desne strani v Savo izliva Šklendrovec, z leve pa
Mošnjak, Mošenik in Medija. Največji potok v občini je Medija, ki izvira zahodno od
istoimenske vasi in teče skozi naselja Izlake, Kisovec in Zagorje. Ima številne pritoke:
Kolovratščico, Kandrščico, Lesji potok, Kotredeščico. V občini Trbovlje se v Savo zlivajo z
desne strani Mitovški slap, Lontovž, Ribnik, z leve pa Trboveljščica in Prapreški graben.
Trboveljščica je največji potok v občini Trbovlje. Izvira pri naselju Knezdol in teče po celotni
dolini. Njen edini stalni pritok je Bevščica.
Slika 9: Površinske vode v občinah Zagorje in Trbovlje

Vir: Atlas okolja, 2012.
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Reka Sava in njeni pritoki imajo v obravnavanem območju dežno-snežni rečni režim, kar
pomeni, da primarni višek običajno nastopi aprila, lahko pa v marcu ali celo v maju.
Sekundarni višek je vedno v novembru, ki mu sledi december. Primarni nižek nastopi poleti,
običajno avgusta, redkeje septembra. Sekundarni nižek je pozimi, ne traja dolgo in je večji od
poletnega (Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob Savi, 2010).
Na samočistilne sposobnosti površinskih voda vplivajo pretoki, specifični odtok, podolžni
profil vodotokov, površina zaledja, stopnja zakraselosti površja, delež gozdnih površin in
pogostost ter silovitost poplav (Špes, 2002b). V severnem in južnem delu preučevanega
območja imajo površinske vode v obliki manjših hudournikov nizke samočistilne sposobnosti,
zaradi nizkih pretokov in specifičnih odtokov ter velikim letnim nihanjem pretokov.
V okviru programa Regionalnega razvoja Zasavske regije je bila v letu 2001 opravljena
raziskava »Kvaliteta Save s pritoki«. Raziskavo je naročil RCR Zagorje, izvajalec je bil
ERICo Velenje. Opravljene so bile fizikalne, kemijske in biološke analize Save s pritoki v
Trbovljah, Hrastniku, Radečah, Zagorju in Litiji (Preglednica 3).
Preglednica 3: Občini Trbovlje in Zagorje - kakovost površinskih voda leta 2001
Sava pod
Sava pod
Sava pod
Medija
Trboveljščica
Litijo
Zagorjem
Trbovljami
rahlo kalna,
dokaj čista,
kalna voda,
neprijetnega
brez
neprijetnega
čista, brez
vonja,
čista, brez
neprijetnega
vonja, po
neprijetnega
opazne so
vonja, na
vonja,
prodnikih so
Videz
vonja, pod
bile
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Vir: Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001.
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V zgornji preglednici vidimo primerjavo glavnih dveh vodotokov v občinah in njun vpliv na
reko Savo. Medija je skoraj v vseh parametrih boljše kakovosti kot Trboveljščica. Enako
kakovost ima le v parametru vsebnosti kovin v vodi. Sava pri Zagorju je v nekaterih
parametrih boljše kakovosti, v drugih pa ostaja enaka glede na Savo pod Litijo. V nobenem
parametru pa ni slabša. Kakovost Save se pri Zagorju izboljša, pri Trbovljah pa zopet
poslabša. Glede na videz je Sava pri Trbovljah celo slabša kot je bila pri Litiji.
Leta 2012 so v Trbovljah izvajali obratovalni monitoring za čistilno napravo. Letni povprečni
učinek čiščenja je naslednji:
- Zmanjšanje KPK (kemijska potreba po kisiku) za 90 mg/l.
- Zmanjšanje BPK5 (biokemijska potreba po kisiku) za 93,3 mg/l.
- Zmanjšanje celotnega fosforja za 49,6 mg/l.
- Zmanjšanje celotnega dušika 81,5 mg/l (Interni podatki javnega podjetja Komunala
Trbovlje d.o.o., 2013).
ARSO vsakoletno opravlja meritve kakovosti površinskih vodotokov. Najbližji merilni postaji
preučevanega območja sta na reki Savi v Kresnicah in Hrastniku. Leta 2009 je bilo kemijsko
stanje reke Save na obeh merilnih mestih dobro. Ekološko stanje je bilo ocenjeno leta 2010.
Ocena saprobnosti, vsebnosti nitratov in posebnih onesnaževal je pokazala zelo dobro stanje
na obeh merilnih mestih. Hidromorfološka spremenjenost je dobra. Trofičnost na podlagi
vsebnosti fitobentosov in makrofitov je v Kresnicah zmerna, v Hrastniku pa dobra. Iz teh
podatkov lahko sklepamo, da pritoki iz Zasavja Save dodatno ne onesnažijo. Trofičnost na
podlagi vsebnosti fitobentosov in makrofitov se celo izboljša (Ocena stanja rek v Sloveniji v
letih 2009 in 2010, 2012).

3.2.2. Podzemne vode
Vodovarstveno območje je del zemljiških površin nad nahajališčem podzemne vode, katerega
namembnost je zaradi zaščite pitne vode omejena. Celotno vodnogospodarsko zaščiteno
območje se navadno deli na več območij z večjo ali manjšo stopnjo zaščite (Okolje, 1985).
Samočistilne sposobnosti podtalnice so odvisne od dinamične izdatnosti vodonosnika, globine
podtalnice, prepustnosti krovne plasti vodonosnika in pedološke ter vegetacijske odeje (Špes,
2002b). Nizke samočistilne sposobnosti podtalnice so v osrednjem delu občine Zagorje zaradi
majhne izdatnosti vodonosnika in manjše poraslosti. V drugih delih preučevanega so
nevtralizacijske sposobnosti zmerne.
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Slika 10: Vodovarstvena območja - občinski nivo

Vir: Atlas okolja, 2012.
V občini Trbovlje se večina prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodooskrbnega
sistema Trbovlje, ki ga gradi več vej. Te s pitno vodo oskrbujejo skupno 17.300 prebivalcev.
Prva veja se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja Mitovšek in treh vrtin ob Savi. Preko vmesnih
črpališč doteka voda v večji del Trbovelj. Druga veja se oskrbuje z izviri nad Klekom in z
vrtino na Sveti planini. Ta voda gravitacijsko doteka na Sveto planino, v Klek, Prapreče in del
osrednjega dela Trbovelj. Gravitacijski izviri tretje veje so v Knezdolu in oskrbujejo zgornji
del mesta. Vse tri veje vodovoda so med seboj povezane in ob pomanjkanju vode v enem
delu, se ta nadomesti z vodo iz drugega dela. Povsem ločena od tega sistema je le četrta veja
Retje, ki oskrbuje naselje z istim imenom. V občini Trbovlje delujeta tudi vaška vodovoda
Dobovec in Čeče, ki sta v upravljanju krajevnih skupnosti. Ostali prebivalci občine se
oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij (Komunala Trbovlje, 2012).
Na območju občine Trbovlje so vodovarstvena območja 23 vodnih virov (Slika 10): Prašnikar
(dva vira), Sever (trije viri), Bokal rov in Bokal,Osredkar, Mamica, Verona zgornji in spodnji,
Jurhar, Petek rov in Petek, Rovte (trije viri), Zakonjšek, Mitovšek in vrtin VT-0/76, VT-1/85,
VT-3/86 ter VT Sveta planina (Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009). Analize
kakovosti pitne vode se opravljajo le za vodni vir Mitovšek. Vsako leto je v okviru
mikrobioloških analiz visok delež vzorcev neustreznih. Stanje v okviru fizikalno-kemijskih
analiz je boljše, saj je neustreznih vzorcev bistveno manj. Zadnja leta se na samem zajetju ne
vzorči več tako pogosto, ker je mikrobiološka onesnaženost pričakovana. Pitna voda se
kontrolira po dezinfekciji s klorom.
Skupna poraba vode v vodooskrbnem sistemu Trbovlje se od leta 2000 zmanjšuje,
tako v gospodarstvu, kot tudi v gospodinjstvih (Slika 11). Vzrok prvega je propad dela
industrije ob tranziciji gospodarstva v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja in pa uvajanje
novih, bolj učinkovitih proizvodnih procesov v industriji. Poraba v tem sektorju se je skoraj
prepolovila glede na leto 2000. Poraba pitne vode v gospodinjstvih se tudi znižuje,
vendar ne tako izrazito. Delež porabljene vode v gospodinjstvih je leta 2009 znašal že
skoraj 73 %. Po tem letu Komunala Trbovlje ne deli več porabe vode na gospodinjstva in
gospodarstvo (Zupanc, 2009).
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Slika 11: Količina prodane vode v Trbovljah v 1000 m3 (1992-2010)

Vir: Interni podatki javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o., 2013.
V občini Zagorje ob Savi se okrog 10.500 od skupno 17.000 občanov oskrbuje z vodo iz 6
javnih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Zagorje. Vodooskrba se vrši
preko sistemov Strahovlje-Šemnik, Kotredež-Lošč, Rove, Peške-Kandrše, Potoška vas,
Izlake. Največ prebivalcev (55,3 %) se oskrbuje z vodo iz vodooskrbnega sistema StrahovljeŠemnik. Poleg teh sistemov za oskrbo s pitno vodo pa je v občini še 21 vaških (zasebnih)
vodovodov (Komunala Zagorje, 2012).
Na ozemlju občine Zagorje ob Savi so varovana vodovarstvena območja 24-tih vodnih virov
(Slika 9): Šemnik, vas Šemnik, Strahovlje, vas Strahovlje, Ribnik, Kotredež, Rove, Lošč,
vrtina Sava, Izlake (2), Čolnišče, Šentlambert, Tirna, Mlinše, Vidrga, Peške Kandrše,
Jesenovo, Brezje, Šentgotard, Gorenja vas, Podkum in Laze – Šklendrovec, kjer so predpisani
varstveni ukrepi za neposredno zaščito zajetja ali črpališča v notranji vodovarstveni coni.
Vodovarstvena območja zajemajo 8,12 km2 oz. okoli 5% površine občine (Občinski program
varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012). Analize kakovosti pitne vode se opravljajo
na vodnem zajetju Rove, Strahovlje, Šemnik, Križate, Kotredež in Lošč. Vsako leto je v
okviru mikrobioloških analiz na zajetju Rove in Šemnik visok delež vzorcev neustreznih.
Stanje v okviru fizikalno-kemijskih analiz je boljše, saj je neustreznih vzorcev bistveno manj.
Meritve so izvedene na samem viru, pred dezinfekcijo s klorom.
Skupna poraba vode v vodooskrbnem sistemu, ki je v upravljanju podjetja Komunala
Zagorje, se od leta 2000 počasi zmanjšuje, predvsem v gospodinjstvih (Slika 12). Kljub temu
pa znaša delež porabljene vode v gospodinjstvih kar 82% (Komunala Zagorje, 2012).
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Slika 12: Količina prodane vode v Zagorju v 1000 m3 (1992-2010)

Vir: Interni podatki javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o., 2013.
3.3. Prst
Prst je naravni vir, potreben za pridelavo hrane, industrijskih surovin in pridobivanje
energetskih virov, pa tudi naravna vrednota, ki jo varujemo kot naravno dediščino. Kot
naravni vir, naravna vrednota in kot nosilec prostora, je za obstoj in razvoj človeštva
nenadomestljiva. Ohranitev naravnega vira prsti pred fizičnim uničenjem in onesnaževanjem
ter ohranitev ravnovesja med prstjo in ostalimi deli ekosistema je danes ena pomembnih
aktivnosti v slovenskem prostoru (Raziskave onesnaženosti tal v Sloveniji, 2006).
Prst je v veliki meri odvisna od kamninske podlage, ki je na območju Zagorja in Trbovelj zelo
pestra. Posledično je tudi prst zelo raznolika (Slika 13). Značilno je menjavanje distrične rjave
prsti na glinavcih, peščenjakih, nekarbonatnem flišu z evtričnimi rjavimi prstmi na
karbonatnih kamninah. Nekaj je tudi rjave pokarbonatne prsti, rendzine in rankerja.
Na samočistilne sposobnosti prsti vpliva njena globina, reakcija, tekstura in prisotnost
organskih snovi. V večjem delu preučevanega območja je regeneracijska in nevtralizacijska
sposobnost prsti zmerna, razen ob reki Savi, kjer je regeneracijska sposobnost zelo majhna
(Lampič, 2002).
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Slika 13: Občini Trbovlje in Zagorje - pedološka karta

Vir: Atlas okolja, 2012.
Na preučevanem območju je bilo v okviru različnih raziskav ocenjeno stanje onesnaženosti
prsti. Leta 1991 je bilo v študiji Vpliv pepela z odlagališča TE Trbovlje na okolje ugotovljeno,
da so na odlagališču Prapretno višje vsebnosti Al, Ba, Ga, Pb, Sr, Zn, Cu kot v okolici.
Ob načrtovanju TET 3 je bila leta 1998 opravljena raziskava Poročilo in ocena o vplivih na
okolje nadomestnega objekta TET 3. Pri tem so ugotavljali vsebnost težkih kovin v prsti
(Slika 14). Na Dobovcu, Kovku in Ravenski vasi so bile presežene mejne imisijske vrednosti
za Cr, ter opozorilne imisijske vrednosti za Ni. Na Dobovcu in Kovku sta bili preseženi še
mejni imisijski vrednosti za Hg (Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
Slika 14: Onesnaženost prsti v Zasavju leta 1998

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
Vir podatkov: Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001
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V občini Zagorje ob Savi je bila leta 1998 izdelana študija Posnetek stanja tal in rastlinskega
materiala na območju občine Zagorje ob Savi (Slika 14). Vzorčna mesta so bila naslednja:
Zelena trava, Leskovca, Kraj, Javor, Dolenja vas, Loke pri Kisovcu, Obrezija, Selo, Ravenska
vas-Urh, Zagorje ob Savi-center, Kisovec-Čolnišče. V Ravenski vasi sta bili preseženi mejni
imisijski vrednosti za Cd, Co in opozorilna imisijska vrednost za Ni. V centru Zagorja ob Savi
so bile presežene opozorilne imisijske vrednosti za Ni, Pb, Zn. Na merilnem mestu KisovecČolnišče je bila presežena mejna imisijska vrednost za Co in opozorilna imisijska vrednost za
Ni (Posnetek stanja tal…, 1998).
V Zagorju in Trbovljah so bile leta 1999 in 2006 izbrane vzorčne točke v okviru Raziskave
onesnaženosti tal Slovenije (ROTS). ROTS pomeni nadaljevanje raziskav onesnaženosti tal v
Sloveniji, kot ga predvideva Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki je bil septembra
1999 sprejet v Državnem zboru ter resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 20052012, ki jo je novembra 2005 potrdil Državni zbor RS. ReNPVO opredeljuje program
ukrepov na področju varstva tal in določa preliminarno razporeditev vzorčnih lokacij na
podlagi koordinatne mreže. Glede na to, da trenutno še nimamo celovitega pregleda stanja
onesnaženosti tal, je nadaljevanje projekta prednostnega pomena za Slovenijo. Projekt pomeni
tudi dodaten korak naprej k vzpostavitvi monitoringa onesnaženosti tal v RS ter talnega
informacijskega sistema, kot to opredeljuje Zakon o varstvu okolja in ReNPVO za obdobje
2005-2012. Leta 1999 so bile na našem preučevanem območju izbrane naslednje lokacije:
Rovišče, Jablana, Podlipovica, Izlake-center, Zg. Izlake, Šentgotard, Razbor pri Čemšeniku,
Potoška vas, Ravenska vas, Znojile, Planinska vas, Trbovlje-Klek, Trbovlje-Sušnikova
kolonija, Trbovlje-Retje, Ojstro, Dobovec. Leta 2006 sta bili ponovno izbrani lokaciji Rovišče
in Ojstro. Na sliki 15 so prikazane lokacije in parametri, ki so bili preseženi (ROTS –
Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, 2012).
Slika 15: Onesnaženost prsti v Zagorju in Trbovljah leta 1999 in 2006

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
Vir podatkov: ROTS – Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, 2012.
Prsti v Zagorju in Trbovljah so onesnažene. Med najpogostejše onesnaževalce spadajo arzen,
kadmij, kobalt, krom in nikelj. Najboljši pokazatelj onesnaženosti je Raziskava onesnaženosti
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tal Slovenije iz leta 1999, saj je bilo izbranih več vzorčnih točk. Od 16 vzetih vzorcev, jih je
bilo kar 15 onesnaženih.
3.4. Vegetacija
Zračna onesnažila lahko neposredno vplivajo na rastline iz zraka preko listov, prav tako je
možen sprejem onesnažil preko korenin rastlin iz talne raztopine. Med zračnimi onesnažili so
najpogostejša plinasta onesnažila, pomemben delež pri onesnaževanju zraka pa predstavljajo
aerosoli.
V študiji »Vpliv zračnega onesnaževanja na povrtnine na področju občine Trbovlje«, ki je bila
izdelana leta 1991 so v 18 vrstah in sortah rastlin, ki jih najpogosteje gojijo po vrtovih na
območju Trbovelj in bližnje okolice, merili bioindikatorske parametre, ki služijo kot
pokazatelji onesnaženja z SO2. V zaključku avtorji ugotavljajo, da SO2 v obdobju april –
oktober ne predstavlja škodljivega ali zaviralnega dejavnika za gojenje zelenjave
(Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
Leta 1991 je bila opravljena raziskava »Ugotavljanje vsebnosti bioesencialnih in toksičnih
prvin v pepelu in tleh v okolici deponije elektrofiltrskega pepela ter ocena vpliva na rastline«.
Vzorčili so tla na 11 mestih v bližini odlagališča ter na 11 mestih na odlagališču. Izmed rastlin
so analizirali jabolka, deteljo, lucerno, zelje ter liste in zrnje koruze. Rastlinski material so
vzorčili neposredno na odlagališču, na njivah v bližini odlagališča pepela ter v okolici Velikih
Lašč kot referenčni točki. V rastlinah z odlagališča so višje vsebnosti As, Na, Mo, Rb, Br, Fe,
Sb, Sc, Sn in U. Vsebnosti Na in Mo v vzorcih detelje z odlagališča so zelo visoke in se
približujejo kritičnim, v ostalih pa so v mejah normalnih vsebnosti (Onesnaženost okolja in
naravni viri…, 2001).
Ob načrtovanju TET 3 je bila leta 1998 opravljena raziskava Poročilo in ocena o vplivih na
okolje nadomestnega objekta TET 3. Analiza je pokazala, da je rastlinski material (ozkolistni
trpotec) na Dobovcu, Kovku in Ravenski vasi onesnažen s Cd in Hg (Onesnaženost okolja in
naravni viri…, 2001).
V občini Zagorje ob Savi je bila leta 1998 izdelana študija Posnetek stanja tal in rastlinskega
materiala na območju občine Zagorje ob Savi. Na vzorčnih točkah, ki ležijo na travniških tleh,
so ugotavljali vsebnost težkih kovin v ozkolistnem trpotcu in krmi, na njivskih tleh pa v
korenju in endiviji. Na dveh lokacijah (Ravenska vas-Urh, Kisovec-Čolnišče) od 11 rastline
niso vsebovale težkih kovin. Najbolj je rastlinski material onesnažen s kadmijem (Zelena
trava, Leskovca, Kraj, Javor, Dolenja vas, Loke pri Kisovcu in Selo), sledita svinec (Zelena
trava, Loke pri Kisovcu, Obrezija, Zagorje ob Savi-center) in nikelj (Selo, Zagorje ob Savicenter).
Med letoma 1999-2000 so ugotavljali vnos onesnažil iz termoenergetskih objektov v
ekosisteme s pomočjo epifitskega lišaja Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Lišaji se v praksi
pogosto uporabljajo kot monitorji v študijah vpliva znanih emisijskih virov (termoelektrarn,
topilnic, rudnikov) na kvaliteto zraka v njihovi bližnji in daljni okolici. Zaradi odsotnosti
korenin ničesar ne črpajo iz podlage. Vse kar rabijo za svojo rast in razvoj, dobijo iz ozračja.
Napihnjena hipogimnija je lišaj, ki spada med odpornejše vrste, predvsem kadar je onesnažilo
SO2. Na izbranih lokacijah so koncentracije SO2 previsoke in ob predolgi izpostavitvi
onesnaženemu zraku je lišaj začel propadati. Meritve vsebnosti težkih kovin v steljki lišaja so
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pokazale, da so na območju Zasavja v zraku prisotni svinec, kadmij, živo srebro in tudi arzen.
Omenjene kovine so se namreč kopičile v steljki lišaja. Leta 1999 je Dobovec močno izstopal
po vsebnosti oz. kopičenju kadmija in tudi svinca v primerjavi z ostalimi vzorčevalnimi mesti
(Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
Inštitut Erico je leta 1999 in 2000 v okviru poročila »Onesnaženost okolja in naravni viri kot
dejavniki razvoja v Zasavski regiji« izvedel biomonitoring gozdnega ekosistema. Cilj
monitoringa je bil ovrednotenje stanja gozdnega ekosistema z določanjem stopnje
oksidativnega stresa v listih bukve in iglicah smreke na lokacijah vplivnega območja TET in
TEŠ v letu 2000 in 2001 in primerjava s preteklimi leti. Glavno območje raziskovanja je bilo
Zasavje, kjer so bila izbrana tri vzorčna mesta, ki so zelo onesnažena: Kovk, Dobovec,
Ravenska vas. Kot referenčno točko so izbrali ploskev Preža pri Kočevski Reki, ki je primer
neonesnaženega območja. Ugotovili so, da so vsebnosti žvepla zelo visoke tako v listih bukve
kot tudi v iglicah smreke, osutost je velika, hkrati pa so vsebnosti fotosintetskih pigmentov
nižje v primerjavi s Kočevsko Reko, ki velja za manj onesnaženo območje (Onesnaženost
okolja in naravni viri…, 2001).
Med letoma 1999-2000 je bila opravljena raziskava Mikrobioindikacija gozdnih rastišč v
Zavodnjah, Zasavju in Kočevski Reki. V centralni Evropi se je v zadnjih desetletjih pojavil
nov tip propadanja gozdov, ki je povezan z degradacijo tal, pomanjkanjem hranil,
propadanjem korenin in motnjami v delovanju mikorize. Za raziskovalno ploskev je bil izbran
Dobovec, ki spada glede na popis lišajev in analize kemijskih parametrov k najbolj
onesnaženemu območju v Zasavju. Analize tal so pokazale, da se v organskih horizontih
gozdnih tal te ploskve do neke mere kopičita Cd in Pb in prekoračujeta opozorilne vrednosti,
ne pa tudi kritičnih; v organskih horizontih sosednje ploskve tudi na območju Dobovca pa
vsebnost Hg z globino narašča in presega celo kritično vrednost. Tudi analize vsebnosti S v
tleh so pokazale, da so v tleh povišane vsebnosti celokupnega žvepla. Kljub tem dejstvom so
ugotovili, da mikoriza v tleh še ni poškodovana in mikorizacija kratkih korenin ni motena.
Tudi raznovrstnost tipov ektomikorize ni zmanjšana; v primerjavi z ostalimi območji
(Zavodnje in Kočevska Reka) pa lahko govorimo o drugačni vrstni sestavi in o pojavljanju
tipov ektomikorize, ki jih tvorijo glive, ki so manj občutljive na onesnaževanje (Onesnaženost
okolja in naravni viri…, 2001).
V Trbovljah in Zagorju prihaja do kopičenja težkih kovin v rastlinah. Posledica tega je osutost
dreves, zmanjšana fotosinteza, propadanje rastlin. Velik problem predstavljajo težke kovine v
vrtninah, saj s prehranjevanjem pridejo v telo. Na nekaterih vzorčnih mestih je bila vsebnost
težkih kovin nad mejno vrednostjo, kljub temu, da so endivijo oprali.
3.5. Degradirane površine
Tako kot so različni vrednostni sistemi ter kakor degradacijo razumevajo in definirajo
različne stroke (krajinski arhitekti, geografi, urbanisti), za enkrat obstaja tudi več
različnih opredelitev degradiranega območja. Degradacija okolja se ne nanaša na
objektivne značilnosti v prostoru, pač pa je odraz odnosa družbe do okoljskih vrednosti.
Uvrstitev spremembe prostora med degradirane površine je posledica veljavnega
vrednostnega sistema, ki označuje odnos družbe do problematike varstva okolja in
urejanja prostora (Hudoklin, 1995). Biocentrično gledano je degradacija vsakršen poseg
človeka v naravo. Druga skrajnost je ekonomistično gledanje, kjer je proces degradacije
zaznan šele po izčrpanju in opustitvi določenega naravnega vira. Ekonomistični vrednostni
sistem se v zadnjem času vedno bolj dopolnjuje oziroma nadomešča z
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antropocentričnim in delno biocentričnim. Vprašanje je le, ali je potekajoča sprememba
dovolj hitra glede na pospešeno slabšanje zdravja ekosistemov (Plut, 2004).
V okvir degradiranih površin smo vključili naslednje degradacijske pojave oz. stanja (Slika
16):
- industrijska odlagališča, jalovišča,
- komunalna in divja odlagališča,
- delujoči in opuščeni kamnolomi, peskokopi,
- degradirana stanovanjska območja,
- degradirana industrijska območja,
- degradirana rudarska območja,
- sive cone,
- regulirani vodotoki.
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Slika 16: Degradirane površine v občinah Zagorje in Trbovlje leta 2012

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
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3.5.1. Odlagališča
Industrijska odlagališča, jalovišča
Na območju občine Trbovlje večji problem predstavljajo industrijski odpadki oziroma
deponije materiala na območju opustelih kopov (tudi deponija Neža leži na območju
opustelega kopa). Deponije različnega materiala na območju občine obsegajo več kot 30 ha
površine. Največ se jih nahaja v srednjem delu občine v Trboveljski dolini in v dolini Save.
Največji problem trenutno predstavlja pepel, katerega količina se je s posodobitvijo
termoelektrarne še povečala. Večje deponije material na območju občine so naslednje:
-

Odlagališče Prapretno: TET odlaga elektrofiltrski pepel, žlindro in sadro.
Deponija premoga Lakonca pod Bukovo goro: deponija premoga za TET.
Separacija premoga pri TET (Slika 16; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009).

V Zagorju se nenevarni industrijski odpadki odlagajo na območje kamnoloma Lipovški vrh,
ki je v lasti podjetja IGM. Različna zagorska podjetja odlagajo mulj iz čistilnih naprav,
gradbene odpadke, ploščice, keramiko, opeko, beton, porobeton, elektrofiltrski pepel in
žlindro. Okoliški prebivalci kamnoloma že vrsto let opozarjajo na nepravilnosti, ki se
dogajajo na odlagališču. Tja naj bi namreč protizakonito vozili nevarne odpadke (Slika 16).
Komunalna in divja odlagališča
Občini Zagorje in Trbovlje od leta 2004 dalje mešane komunalne odpadke (brez ločeno
zbranih odpadkov) odlagajo na medobčinsko odlagališče komunalnih (nenevarnih) odpadkov
Unično v občini Hrastnik. Na območju nekdanjih občinskih odlagališč Neža v Trbovljah in
»Kamnolom Zagorje« delujeta zbirna centra za sprejem ločenih frakcij komunalnih odpadkov
(Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012; Program varstva okolja
občine Trbovlje, 2009).
V obeh občinah so problem divja odlagališča (Slika 16). Poleg negativnega vizualnega
izgleda (Slika 17) imajo divja odlagališča negativen vpliv na površinske vode, podtalnico in
okoliško prst. Problem predstavljajo tudi neprijetne vonjave, poškodbe na vegetaciji ter
potencialno večja nevarnost samovžiga. Na divjih odlagališčih je največ gradbenega
materiala, bele tehnike in avtomobilskih gum (Občinski program varstva okolja za občino
Zagorje ob Savi, 2012).
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Slika 17: Divje odlagališče v Jaršah v Zagorju

Vir: Krajevna skupnost Šentlambert, 2012.
3.5.2. Kamnolomi, peskokopi
Večina kamnolomov v Trbovljah in Zagorju je bila spremljevalna dejavnost premogovnikov.
Nekateri so še aktivni, veliko pa je opuščenih. Ne glede na to ali gre za aktivne ali opuščene
kamnolome, dajejo pokrajini negativno vizualno podobo. Še večji problem pa so divja
odlagališča, ki so nastala v njih. V Trbovljah je trenutno aktiven le en kamnolom (Plesko),
zelo veliko pa je opuščenih (Slika 16; Slika 18).
Slika 18: Kamnolom Plesko v Trbovljah.

Vir: Kamnolom Plesko, 2012.
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Na območju občine Zagorje ob Savi ležijo naslednji kamnolomi:
-

Borovnik v Kisovcu (gramoz in pesek),
Lipovški vrh (apnenec),
Kamnolom Zagorje (apnenec) - opuščen,
Globokarjev kamnolom (Slika 18).

3.5.3. Degradirana stanovanjska območja
Socialno-geografske raziskave slovenskih geografov v nekaterih slovenskih mestih kažejo na
pojav slabših mestnih območij s stališča degradacije življenjskega okolja in kvalitete
bivalnega okolja. Genetsko gre za tri tipe slabših mestnih območij (Šipec po Špes, Plut,
1990):
stare delavske četrti v neposredni bližini industrijskih objektov, zgrajene v začetni
fazi industrializacije;
stara jedra mest;
mestna območja, ki so ob gradnji ustrezala vsem zahtevam kvalitetnega
bivalnega okolja, a so s širjenjem industrije in z njo povezanim onesnaženjem
postajala vse manj privlačna za bivanje.
V obeh občinah med degradiranimi stanovanjskimi območji prevladujejo stara delavska
rudarska naselja. Prva večja naselja v občini Zagorje v so nastala ob rudniških rovih v
Kisovcu, na Lokah in v Toplicah. Šele kasneje se izoblikuje jedro današnjega Zagorja. V
Trbovljah je stanje podobno. Najprej so večja naselja nastala v Spodnjih Trbovljah, v bližini
kasnejše Strojne tovarne Trbovlje in na Trgu revolucije. Kasneje se poselitev razširi proti
severu (Ivančič, Lebar, 2004).
Degradirana rudarska naselja v občini Trbovlje (Slika 16): Maurerjeva kolonija (blizu STT),
Na Vodah (Trg revolucije), Neža, Pauerjeva kolonija (Šuštarjeva kolonija), Gvid (Ribnik),
Šuligojeva kolonija, Hohkrautova kolonija, Kolonija 1. maja, Dobrna, Žabjek, Nasipi, Njiva
(Slika 19), Terezija (Slika 20; Ivančič Lebar, 2004).
Slika 19: Rudarska kolonija Njiva.

Vir: Kraji - Slovenija, 2012.
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Slika 20: Terezija v Trbovljah

Vir: Osolnik, 2013.
Degradirana rudarska naselja v občini Zagorje: Okrogarjeva kolonija (Slika 21), Na šohtuZagorje, Polje, Borovnik cona B (sanirano), Pod Skalo (sanirano), Za vodo (sanirano), Na
šahtu-Kisovec, Kolonija v Potoški vasi (Slika 16; Ivančič Lebar, 2004).

Slika 21: Okrogarjeva kolonija okoli leta 1910

Vir: Kako so stanovali naši predniki, 2013.
3.5.4. Degradirana industrijska območja
Med degradirana industrijska območja spadajo območja, kjer se pojavlja vsaj eden izmed
spodnjih pojavov:
- opuščena dejavnost oziroma zapuščenost kompleksa,
- onesnaženost območja: emisije in odplake, ekstenzivna raba funkcionalnih zemljišč,
obsežna proizvodna odlagališča,
- tehnološka zaostalost stavb in naprav (Koželj, 1998).
29

V občini Trbovlje je zelo veliko opuščenih industrijskih kompleksov, ki propadajo. Prav tako
sta v občini dva največja onesnaževalca v Zasavju. V Zagorju skoraj ni degradiranih
industrijskih površin. V prazna poslopja podjetij, ki so propadla, so se naselile druge
dejavnosti, ali pa je bilo poslopje sanirano. Nobeno podjetje v Zagorju ni takšen
onesnaževalec kot je TET.
Degradirana industrijska območja v Trbovljah (Slika 16):
- TE Trbovlje (onesnaženost območja),
- Lafarge cement (onesnaženost območja, tehnološka zaostalost stavb),
- Strojna tovarna Trbovlje (delna opuščenost kompleksa),
- Iskra (opuščenost kompleksa),
- Industrija preventivne osebne zaščite Trbovlje (opuščenost kompleksa) (Slika 22),
- Tovarna pohištva Trbovlje (opuščenost kompleksa),
- Mehanika Trbovlje (opuščenost kompleksa),
- Livarna Trbovlje (opuščenost kompleksa),
- Grafično embalažno podjetje TIKA Trbovlje (opuščenost kompleksa) (Slika 16;
Ostrožnik, 2012).
Slika 22: Zapuščena tovarna IPOZ Trbovlje

Vir: Malovrh, 2011.
Degradirana industrijska območja v Zagorju (Slika 16):
- IGM Zagorje in Eti Izlake spadata med potencialne povzročitelje onesnaženja okolja
širšega obsega (Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07)).
- Tehnološko transportna oprema Zagorje (tehnološka zaostalost stavbe).
- V industrijski coni Kisovec je bil zgrajen objekt, v katerem naj bi bila sončna
elektrarna. Zaradi pomanjkanja sredstev je objekt prazen (Ostrožnik, 2012).
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3.5.5. Degradirana območja rudarjenja
Obe občini je močno zaznamovalo rudarstvo. Poleg odkopnih površin in pripadajočih
objektov je imelo rudarstvo velik vpliv na poselitev in drugo industrijo. Nastala so številna
delavska naselja, šole, gasilska društva, kulturni domovi in tudi bolnišnica. Rudarstvo so
spremljale opekarne, steklarne, livarne, apneniški obrati, gradbena podjetja in drugo (Ivančič,
Lebar, 2004). V Zagorju so v okviru zapiranja rudnika sanirali skoraj vse rudniške površine
(Slika 23; Slika 24). Na to dolgoletno dejavnost danes spominjajo le vhodi v posamezne rove,
muzej rudarstva v Kisovcu in delavska naselja, ki pa so tudi že precej spremenjena. V
Trbovljah je slika drugačna. Ostalo je še veliko površin, ki jih je potrebno sanirati, kar pa ni
nič nenavadnega, saj je rudnik še vedno odprt.
Slika 23: Toplice leta 1950

Vir: Ivančič Lebar, 2004, str. 237.
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Slika 24: Toplice danes

Vir: Beja, 2010.
Poleg kamnolomov in delavskih naselij so v Trbovljah naslednje degradirane rudniške
površine (Slika 16):
- površinski kop Bukova gora (Slika 25; Slika 26),
- površinski kop Ojstro,
- površinski kop Gvido-Žabja vas,
- površinski kop Ribnik proti Limbarjem,
- površinski kop Neža,
- površinski kop Retje
- površinski kop Dobrna (Ostrožnik, 2012).
Slika 25: Dnevni kop Bukova gora – Lakonca leta 1986

Vir: Ivančič Lebar, 2004, str. 294.
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Slika 26: Separacija premoga Lakonca

Vir: Lovro Rozina, 2012.
3.5.6. Sive cone
Sive cone: prazna in nepozidana območja ali območja z neustrezno rabo kot posledica
neustreznega prostorskega planiranja, špekulativnega zadrževanja zemljišč ali neurejenih
lastniških razmer (Koželj, 1998).
Zagorje:
- Loke pri Zagorju: Zapuščeno, nezazidano zemljišče, ki je bilo prvotno namenjeno za
gradnjo večstanovanjskega objekta, vendar je zaradi pomanjkanja financ projekt
zamrl.
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-

-

Travnik med industrijsko cono in glavno cesto v Kisovcu: Zapuščeno zemljišče, nekoč
območje vrtičkarjev. Ker se območje poseda, bi bile potrebne velike investicije v
primeru gradnje objekta.
Prostor med RCR-om in objektom Tehnološko transportne opreme: Načrtovana je bila
tovarna nemškega podjetja Schefenacker, vendar si je investitor premislil (Ostrožnik,
2012; Slika 16).

Trbovlje:
- Območje nekdanjega gradu Prusnik: Zapuščeno zemljišče, z gradbenim materialom iz
katerega je bil zgrajen grad. Lastnik je želel odpreti diskoteko, vendar mu zaradi
arhitekturne dediščine in zavarovanega območja hrošča močvirski krešič niso dovolili.
Sedaj naj bi podjetje Engrotuš zgradilo bencinsko črpalko in restavracijo v primernem
arhitekturnem slogu.
- Zemljišče nekdanjega sodišča: Podjetje SGP Zasavje naj bi zgradilo stanovanjskoposlovni objekt, vendar je sedaj podjetje v stečaju.
- Prazno zemljišče med trgovino Hofer in bencinsko črpalko: Načrtovan je bil objekt
podjetja Inoks iz Murske Sobote, ampak si je podjetje premislilo (Ostrožnik, 2012;
Slika 16).
V Trbovljah je veliko površin, ki bi jih lahko šteli med sive cone, vendar po lastnostih bolje
ustrezajo degradiranim rudniškim površinam.
3.5.7. Regulacije vodotokov
Z vodnimi ureditvami želimo spremeniti oziroma urediti vodni režim vodotokov zaradi
zavarovanja naselij ali objektov pred poplavljanjem (Ježek, 1995). Vodotoki so
preoblikovanju najbolj podvrženi na urbaniziranih območjih, na območjih intenzivne
kmetijske rabe tal ter ob infrastrukturnih objektih. Fizični posegi, kakršni so
preusmerjanje in izravnava strug, preoblikovanje naravnih korit, umetno stisnjeni in
gladko obdelani bregovi in v kanale speljani vodotoki, so za vodni in obvodni svet po navadi
pogubni, saj so uničene njihove biološko-ekološke funkcije in krajinsko oblikovne vrednosti
(Krivec, 1992).
Vodne regulacije vplivajo neugodno na rastlinstvo in živalstvo v vodotoku in ob njem.
Prizadete so ribje populacije, ki v kanaliziranih strugah rek nimajo na voljo zatišnih
počasnejših rečnih predelov, kjer se drstijo. Vodno in obvodno rastlinje je z utrditvijo dna in
bregov fizično odstranjeno. Posredno pa so prizadete tudi ptice, saj mnoge uporabljajo rečni
prostor za hranjenje, gnezdenje in razmnoževanje (Ježek, 1995).
V študiji Kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu je podana
ocena morfološke ohranjenosti slovenskih vodotokov glede na intenzivnost antropogenih
posegov vanje. Vodotoki so kategorizirani v 4 osnovne in 3 medrazrede (Pregled stanja
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. 2001):
-

-

v 1. (naravno ohranjeni) in 1.−2. razredu (neznatne motnje) so vodotoki z naravno
morfološko ohranjenostjo na ocenjevanjem odseku; morebitne motnje so bolj ali manj
estetske, medtem ko je delovanje naravnih procesov nemoteno oziroma nanje vplivajo
gorvodne spremembe, na primer transport sedimenta ipd.;
v 2. razredu so vodotoki, v katere je bilo na ocenjevanem odseku sicer opazno
posegano, a spremembe niso tehnične narave; to so npr. posamezne poglobitve struge,
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-

-

-

krajši so naravno utrjeni odseki s kaštami ali posameznimi nizkimi talnimi pragovi,
odseki z razredčeno obrežno vegetacijo;
meja med razmeroma ohranjenimi in močno spremenjenimi funkcionalnimi lastnostmi
vodotokov oz. njihovih odsekov je 2.−3. razred; zanj so značilni npr. odseki z
enostransko utrjenimi brežinami vodotoka, že zaraščeni, v preteklosti regulirani odseki
vodotokov itn;
v 3. razredu so močno prizadeti vodotoki, za katere so na ocenjevanem odsekuznačilne
npr. klasične regulacije na intenzivnih, melioriranih kmetijskih zemljiščih ali močno
stopnjevano dno strug itn.;
v 3.−4. in 4. razredu so vodotoki oziroma njihovi odseki, ki so povsem spremenjeni v
bolj ali manj odtočne vodne kanale s povsem obzidanimi brežinami in dnom struge ali
pa so celo nadkriti (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
Sloveniji. 2001, str. 25).

V obeh občinah sta glavna vodotoka Medija in Trboveljščica regulirana in spadata v 3., 3.-4.,
in 4. razred. Večji pritoki teh dveh potokov, ki tečejo skozi manjše kraje spadajo v 1.-2. in 2.
razred. Reka Sava na območju občine Zagorje prav tako sodi v 1.-2. in 2. razred. Na območju
občine Trbovlje je Sava bolj preoblikovana in zavzame mesto v 2., 2.-3. in 3. razredu. Na
karti v prilogi št. 1 je vrisana urejenost vodotokov v Zagorju in Trbovljah (Slika 16).
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4. Vplivi
4.1. Vpliv onesnaženosti na zdravje ljudi
Na zdravje ljudi vpliva množica faktorjev, ki jih je nemogoče omejiti in ločiti. Onesnažilo
lahko deluje kot sprožilec, promotor bolezni, lahko tudi v povezavi z drugim onesnažilom.
Redko pa je glavni povzročitelj bolezni ali smrti. Zasavje je bilo v preteklih desetletjih in je še
vedno med okoljsko najbolj degradiranimi predeli Slovenije, kar je posledica dolgoletnega
onesnaževanja in kopičenja onesnažil v okolju. Premogovništvo z elektrogospodarstvom je
bilo glavna gospodarska panoga in poleg industrijske proizvodnje tudi najpomembnejši vir
onesnaževanja. Zasavje sodi v območja, ki imajo nižje pričakovano trajanje življenja, kot je to
v slovenskem povprečju. Nekatere analize in napovedi vzrokov umrljivosti v Zasavju
navajajo poleg običajnih in potrjenih vzrokov umrljivosti (bolezni srca in ožilja, rakave
bolezni, poškodbe) tudi nekatere druge značilne vzroke umrljivosti (duševne motnje, bolezni
prebavil, umrljivost v perinatalnem obdobju …) (Občinski program varstva okolja za občino
Zagorje ob Savi, 2012).
Na preučevanem območju so bile opravljene naslednje raziskave o zdravju ljudi:
- »Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost zaradi raka ter umrljivost v osmih
opazovanih občinah v Sloveniji«, inštitut Erico Velenje, 1998.
- »Od podrobnejše analize okolja in zdravja v zasavski regiji do odpravljanja razlik v
zdravju«, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2009.
- »Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo
umrljivosti prebivalcev na območju občine Zagorje ob Savi«, Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, 2006.
V raziskavo »Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost zaradi raka ter umrljivost v osmih
opazovanih občinah v Sloveniji« so bila vključena vzorčna mesta Hrastnik, Trbovlje, Zagorje
ob Savi, Velenje, Ravne, Radovljica, Tolmin in Kočevje. Analizirali so desetletno umrljivost
in pojavnost raka pri ljudeh. Raziskava je pokazala, da sta bili leta 1998 obe občini nad
slovenskim povprečjem glede umrljivosti in zbolevanj za rakom, umrljivosti zaradi bolezni
prebavil in duševnih motenj.
Raziskava »Od podrobnejše analize okolja in zdravja v zasavski regiji do odpravljanja razlik
v zdravju« je bila leta 2008 izvedena v okviru projekta »Zdravje za Zasavje«, ki ga izvaja
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Opravljene so bile analize prezgodnje umrljivosti,
bolniškega staleža, bolezni dihal in razširjenosti rakavih obolenj. Prišli so do naslednjih
ugotovitev:
- leta 2005 je bila splošna umrljivost za 25% večja od slovenskega povprečja, umrljivost
do 65. leta pa za 52%;
- umrljivost do 65. leta je bila v obdobju 1997-2000 v Zasavski statistični regiji največja
med vsemi slovenskimi statističnimi regijami, v obdobju 2001-2005 pa na drugem
mestu, takoj za Pomursko;
- največ izgubljenih let prispevajo poškodbe, neoplazme in bolezni obtočil;
- med navedenima obdobjema izstopa povečanje prezgodnje umrljivosti zaradi bolezni
dihal;
- odstotek bolniškega staleža v Zasavju (8,16%) je nad slovenskim povprečjem
(4,71%);
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-

-

kronične bolezni dihal pri otrocih na bolj onesnaženih območjih celotnega Zasavja so
bile leta 2008 2,2-krat pogostejše kot pri otrocih, ki živijo na manj onesnaženih
območjih;
prebivalci in prebivalke Zasavja imajo statistično značilno večje tveganje za pljučnega
raka;
v analizi vpliva industrijskih obratov na obolevnost za rakom so rezultati pokazali da
se tveganje raka z večanjem razdalje od vira onesnaževanja, manjša (Slika 27; Slika
28) (ZZVL, 2008).

Slika 27: Oddaljenost od Steklarne in TKI

Vir: (ZZVL, 2008).
Slika 28: Oddaljenost od Lafarge in TET

Vir: (ZZVL, 2008).
V študiji »Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo
umrljivosti prebivalcev na območju občine Zagorje ob Savi« so preučevali razširjenost
kroničnih bolezni dihal pri otrocih, obolevnost za rakom, kroničnimi boleznimi, rodnost in
umrljivost. Preučevano območje je bilo razdeljeno na 12 krajevnih skupnosti. Raziskava (maj,
junij 2005) je pokazala, da so bili otroci, ki so bivali na bolj onesnaženih delih občine
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(krajevne skupnosti Ravenska vas, Rudnik – Toplice, Jože Marn, Franc Farčnik, Podkum,
Kisovec – Loke) bolj dovzetni za astmo, kronični bronhitis in alergije (Slika 29). Tisti otroci,
ki so bivali na manj onesnaženih območjih občine (krajevne skupnosti Čemšenik, Izlake,
Kotredež, Šentgotard, Mlinše – Kolovrat, Senožeti – Tirna), pa niso bili zelo izpostavljeni
kroničnim boleznim dihal (Eržen et al., 2006).
Slika 29: Pogostost kroničnih bolezni dihal otrok po krajevnih skupnostih občine Zagorje ob
Savi

Vir: Matošević, 2009.
Analiza stopnje umrljivosti za obdobje 2000 – 2005 je pokazala, da je v občini Zagorje ob
Savi v primerjavi s celotno Slovenijo večje tveganje za smrt zaradi obolenj dihal in obtočil,
medtem ko so tveganja, da bi ljudje umrli zaradi drugih bolezni, izenačena ali pa manjša od
povprečja za Slovenijo (Eržen et al., 2006).
Raziskava je pokazala, da je bilo kroničnih bolezni v sami občini Zagorje ob Savi veliko, kar
vpliva na zmanjšanje biološke in ekonomske sposobnosti prebivalstva. Pogostost kroničnih
bolezni srca in ožilja (angina pektoris, srčna kap, možganska kap, srčno popuščanje) je med
odraslimi prebivalci občine Zagorje ob Savi znašala 17,3 %, kar je bilo bistveno več od
povprečja v Sloveniji (10,5 %) (Eržen et al., 2006).
V primerjavi s celotno Slovenijo je bilo v občini Zagorje ob Savi v obdobju 1984 – 1993
tveganje kateregakoli raka pri moških in ženskah statistično večje. Za obdobje 1994 –
2003 pa je značilno, da se je tveganje kateregakoli raka v občini Zagorje ob Savi izenačilo s
tveganjem v celotni Sloveniji (Eržen et al., 2006).
Če primerjamo občini, ugotovimo, da razlik med njima, o vplivu onesnaženosti na zdravje
ljudi, skoraj ni. Obe občini se uvrščata nad državno povprečje v številu bolezni dihal in
rakavih obolenjih. Razlike se pojavljajo znotraj občin in sicer glede na oddaljenost od vira
onesnaževanja. TET in Lafarge sicer stojita v občini Trbovlje, vendar onesnažen zrak prinaša
tudi v Zagorje, tako je največja možnost obolenj na območju vpliva teh dveh tovarn, torej v
JV delu Zagorja (Ravenska vas, Podkum, Center Zagorja) in v osrednjem delu Trbovelj.
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Preglednica 4: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva industrije in energetike na
zdravje ljudi v Zasavju
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA

A)
STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
B)
PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST
POSLEDIC NEGATIVNEGA
VPLIVA
C)
INTENZIVNOST
POSLEDIC NEGATIVNEGA
VPLIVA

D)
REGIONALNI
POMEN NEGATIVNEGA
VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A4

B4

C4

D4

Oceno negativnega vpliva industrije in energetike na zdravje ljudi v Zasavju smo podali z
matrično predstavitvijo. Na tem področju je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, kljub temu pa
ne gre za sistematično raziskovanje, zato smo podali oceno A4. Negativen vpliv na zdravje
ljudi je prisoten v večjem delu regije, izvzeti so le skrajni zahodni in severozahodni deli
občine Zagorje. Intenzivnost posledic negativnih vplivov je visoka. Število kroničnih bolezni
dihal in rakavih obolenj v Zasavju je precej nad slovenskim povprečjem. Regionalni pomen
onesnaževanja iz industrije in energetike na zdravje ljudi je velik, saj se vplivi čutijo skoraj v
celotni regiji (Preglednica 4).
4.2. Vpliv onesnaženosti na zdravje drugih živih bitij
Onesnaženost zraka vpliva na živali in rastline. To se kaže s kopičenjem težkih kovin v telesu
in tkivih ter s povečanim obolevanjem, glede na druga manj onesnažena območja. Kakšna je
vsebnost težkih kovin v rastlinah smo obravnavali že v poglavju 3.4. Leta 1999 pa je inštitut
Erico opravil študijo »Raziskava onesnaženosti notranjih organov prostoživečih živali s
težkimi kovinami v emisijsko ogroženih predelih Slovenije (Šaleški dolini, Zasavju in na
Koroškem).
V sklopu rednega odstrela so v letu 1998 zbrali vzorce tkiv 40 osebkov srnjadi, uplenjenih v
LD Trbovlje, LD Dobovec in LD Zagorje. V istem obdobju so zbrali vzorce tkiv osebkov
srnjadi iz Šaleške doline, Koroške, Pokljuke in s Kočevskega. Ugotavljali so vsebnosti Cd,
Zn, Ni, Pb, Hg, As, Cu in Cr (Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
Če primerjamo vsebnost težkih kovin v ledvicah srnjadi iz Zasavja z drugimi območji
Slovenije (Šaleška dolina, Koroška, Pokljuka, Kočevsko) ugotovimo, da so vsebnosti vseh
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elementov v splošnem primerljive (isti red velikosti) z ostalimi območji Slovenije, pri čemer
so tkiva srnjadi iz Zasavja bolj obremenjena s Cr kot v ostalih v raziskavo vključenih
območjih. Vsebnosti nobene izmed proučevanih težkih kovin v tkivih srnjadi iz Zasavja ne
dosegajo vrednosti, ki bi lahko ogrožale vitalnost osebkov oziroma dolgoživost populacij, in
so v splošnem primerljive s Šaleško dolino ter nižje kot v Zgornji Mežiški dolini, Kočevskem
Rogu in na Pokljuki. Kljub temu so vsebnosti Cd in Hg v ledvicah in jetrih odraslih osebkov
ter ledvicah enoletnih živali tako visoke, da ti organi niso primerni za prehrano ljudi
(Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
Preglednica 5: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva industrije in energetike na
zdravje drugih živih bitij v Zasavju
POLJE ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
E)
STOPNJA
POZNAVANJA,
RAZISKANOSTI
NEGATIVNEGA VPLIVA
F)
PROSTORSKA
RAZŠIRJENOST POSLEDIC
NEGATIVNEGA VPLIVA

G)
INTENZIVNOST
POSLEDIC NEGATIVNEGA
VPLIVA

H)
REGIONALNI
POMEN NEGATIVNEGA
VPLIVA

RAZREDI ZA
VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA
VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v celotni regiji
4. v večjem delu regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno) visoka
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA (TIPOLOGIJA)
NEGATIVNEGA
VPLIVA
A2

B4

C3

D3

Oceno negativnega vpliva industrije in energetike na zdravje drugih živih bitij v Zasavju smo
podali z matrično predstavitvijo. Opravljenih je bilo kar nekaj raziskav o vsebnosti težkih
kovin v rastlinah in živalih, študij, ki bi preučevale dejanske vplive pa je bilo zelo malo, zato
smo pri raziskanosti podali oceno A2. Negativen vpliv na zdravje rastlin in živali je prisoten v
večjem delu regije, saj vplivno območje dveh največjih onesnaževalcev TET in Lafarge
Cementa sega čez celotno občino Trbovlje, Hrastnik in večji del Zagorja, kisle padavine pa
sežejo tudi izven emisijskih območij. Intenzivnost posledic negativnih vplivov je zmerna, saj
ne prihaja do večjega propadanja rastlin ali poginov živali. Regionalni pomen onesnaževanja
iz industrije in energetike na zdravje drugih živih bitij je prav tako zmeren. V ožjem vplivnem
območju industrijskih in energetskih obratov se čuti največji vpliv na zdravje rastlin in živali,
le-ta pa oddaljenostjo pada. Zaradi namestitve razžveplevalnih naprav v TET in Lafarge
Cementu v preteklih letih, leta 2013 ne prihaja več do večjega propadanja gozdov
(Preglednica 5).
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5. Gonilne sile
5.1. Industrija in energetika
V občini Zagorje ob Savi je registrirano 1.001 podjetje, v Trbovljah pa 1.073 (Poslovni
register Slovenije, 2012). Povprečno število zaposlenih v posameznem podjetju je v obeh
občinah 5, kar je enako kot slovensko povprečje. V Zagorju med velikimi gospodarskimi
družbami glede na število zaposlenih izstopajo ETI Elektroelement d.d., SVEA Lesna
industrija, d.d. in ULTRA d.o.o., v Trbovljah pa Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. in Lafarge
Cement d.d.
V občini Zagorje sta dve podjetji t.i. IPPC zavezanca – torej podjetji, katerih dejavnosti oz.
naprave, lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. To sta IGM Zagorje d.o.o. in
ETI Elektroelement d.d. V Trbovljah sta IPPC zavezanca Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. in
Lafarge Cement d.d (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
V skladu s »Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja« ter o pogojih za njegovo izvajanje morajo nekatera
podjetja pripraviti letno poročilo. V Zagorju so to naslednja podjetja: Avtošver, BARTEC
Varnost, ETI, IGM, IPAM, Javno podjetje Komunala Zagorje, SVEA in Xella porobeton SI, v
Trbovljah pa Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Lafarge Cement in TET (Slika 30).
BARTEC Varnost je bilo ustanovljeno leta 1958 kot pomožna dejavnost rudarstva. Glavni
proizvodi so elektromotorji, elektrooprema za rudarstvo in elektromaterial (BARTEC
Varnost, 2012).
Podjetje ETI Elektroelement je bilo ustanovljeno leta 1930. Ukvarja se s proizvajanjem
rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, z distribucijo električne energije za nizko in
srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodniki, poleg tega pa podjetje proizvaja
tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume
(ETI, 2012).
Podjetje IGM velja za prvo ustanovljeno slovensko podjetje za proizvodnjo apna. V Zagorju
se je apno začelo pridobivati leta 1804. Danes največji problem z vidika pritiskov na zrak
predstavljajo količine prahu, ki nastajajo pri samem pridobivanju apna (Matošević,
2009).
V podjetju Xella porobeton, nekoč Siporex, se od leta 1977 ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov
za gradnjo iz porobetona (YTONG, 2012).
Začetki današnje SVEE segajo v leto 1949, ko je bilo ustanovljeno državno gospodarsko
podjetje Žaga KLO Zagorje. Danes v podjetju izdelujejo kuhinje srednjega in visokega
kakovostnega razreda (SVEA, 2012).
Podjetje EVJ Elektroprom je bilo ustanovljeno leta 1967, ko so začeli izvajati
elektroinštalacije. Kasneje dejavnost razširijo na proizvodnjo tiskanih vezij in grafitnih ščetk,
trgovino z elektroinštalacijskim programom, inštalacijo vodovoda, plina in centralne kurjave
ter na upravljanje kabelsko komunikacijskega sistema (EVJ Elektroprom, 2012).
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Z apnencem bogata nahajališča, bližina železnice in reke Save so bili izvrstni pogoji
za proizvodnjo cementa v Trbovljah, ki se je začela leta 1876. Cementarna Lafarge je kot
gorivo pri proizvodnji cementa, ravno tako kot TE Trbovlje, uporabljala domači premog
kasneje pa preidejo na mazut (kurilno olje). Leta 2002 Lafarge Perlmooser AG postane
večinski lastnik podjetja, ki se iz Cementarne Trbovlje preimenuje v Lafarege Cement. 2007
zaženejo odžveplevelano napravo, leto kasneje pa čistilno napravo za dušikove okside. Kljub
ostremu nasprotovanju lokalnih skupnosti dobi podjetje leta 2009 dovoljenje za kurjenje
odpadkov (odpadne gume, olja, plastična embalaža, odpadna zdravila). Cementarna v
Trbovljah ima 130 zaposlenih, skupno število zaposlenih v cementarni in obeh hčerinskih
družb pa znaša 180 (Zgodovina podjetja Lafarge Cement, 2012).
Termoelektrarna Trbovlje ima dolgoletno tradicijo pridobivanja električne energije, ki izvira
iz leta 1893, ko so v rudniku v Trbovljah pričeli z uporabo električne energije pri pridobivanju
premoga. Zmogljivost elektrarne je z leti naraščala in dosegla z izgradnjo proizvodne enote
(TET 2) 125 MW leta 1968. Že po nekaj mesecih delovanja so bile vidne posledice emisij
150 ton žveplovega dioksida dnevno. Koncentracije žveplovega dioksida so bile v najbolj
izpostavljenih predelih nad zgornjo mejo meritev registrirnih instrumentov. Delno rešitev naj
bi zasavskim dolinam prinesla izgradnja 360 metrov visokega dimnika v letu 1976, ki je
omogočil transport emisij v višje zračne plasti oziroma na daljše razdalje. Leta 1995 so
pripravili investicijski program za ekološko sanacijo, ki je vseboval zamenjavo elektrofiltrov
in uvedbo dela primarnih ukrepov. Sanacijski ukrepi so bili izvedeni leto kasneje in so
prispevali k izboljšanju razmer predvsem na nivoju emisij prašnih delcev, medtem ko so bile
koncentracije žveplovega dioksida še vedno zelo visoke. Jeseni leta 2005 so zagnali
odžveplevalno napravo, ki je pripomogla k precejšnjemu zmanjšanju emisij SO2 v Zagorju in
Trbovljah.
TET predstavlja v Zasavju in tudi v Sloveniji enega izmed največjih točkovnih virov
onesnaževanja in s svojim delovanjem intenzivno vpliva na kakovost okolja, predvsem z
onesnaževanjem zraka. Po ocenah ima kot termoenergetski objekt primarno vlogo pri
onesnaževanju z žveplovim dioksidom in ogljikovim dioksidom, medtem ko pri emisijah
dušikovih oksidov zavzema drugo mesto (Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001).
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Slika 30: Industrijski onesnaževalci v občini Zagorje in Trbovlje leta 2012

Vir: Emisije snovi v zrak, 2012.
Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
Industrijski in energetski obrati povzročajo različne pritiske na okolje:
- emisije snovi v zrak (nastajajo v proizvodnji, pri pretovarjanju in transportu materiala,
pri ogrevanju oz. hlajenju proizvodnih procesov in objektov ipd.);
- onesnaževanje in degradacija tal (vpliv preko zraka (emisije) – zrak kot vmesni medij,
razlitje ali razsutje nevarnih snovi, manipulacija z nevarnimi
snovmi ipd., širjenje industrijskih con – izguba površin – degradacija tal);
- onesnaževanje voda (odpadna tehnološka voda predstavlja potencialni vir
onesnaževanja tako površinskih voda kot podtalnice, razlitje ali razsutje nevarnih
snovi ipd.);
- hrup (transport surovin in izdelkov, delovanje strojnic in kompresorskih postaj,
prezračevalnih sistemov ter same proizvodnje – obratovanje delovnih strojev);
- odpadki (različni nevarni in nenevarni odpadki v večjih količinah, odpadna embalaža
ter embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi ter komunalni odpadki) (Občinski
program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
5.2. Poselitev
Od leta 1948 je število prebivalcev v Trbovljah naraščalo in doseglo višek leta 1996, nato pa
je začelo rahlo upadati (Slika 31). Danes živi v občini 17.018 prebivalcev, gostota poselitve
pa znaša 294 prebivalcev/km2. Trbovlje so po gostoti poselitve bistveno nad državnih
povprečjem (Statistični urad Republike Slovenije, 2012).
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Slika 31: Število prebivalcev v občini Trbovlje (1948-2011)

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, 2012.
V Zagorju ob Savi je število prebivalcev od leta 1948 naraščalo in doseglo višek leta 2003,
nato pa je stagniralo (Slika 32). Danes živi v občini 17.013 prebivalcev, gostota poselitve pa
znaša 116 prebivalcev/km2. Zagorje je po gostoti poselitve nad državnih povprečjem
(Statistični urad Republike Slovenije, 2012).
Slika 32: Število prebivalcev v občini Zagorje ob Savi (1948-2011)

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, 2012.
Za občino Trbovlje je značilna neenakomerna razporeditev prebivalstva in visoka
koncentracija v dolini Trboveljščice. 80% ljudi živi v naselju Trbovlje, vseh naselij pa je 17.
Razlika v številu prebivalcev med največjima naseljema je velika, saj v naselju Trbovlje živi
14.977 prebivalcev, v Gabrskem, ki je drugo največje naselje pa le 348. V središču občine
število prebivalcev upada, narašča pa v Gabrskem, Knezdolu in Ostenku (Slika 33).
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Slika 33: Število prebivalcev po naseljih v občini Trbovlje in njihovo spreminjanje (19912012)

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, 2012.
Vir podlage: PISO, 2012.
V Zagorju polovica prebivalstva živi v treh največjih naseljih Zagorje, Kisovec in Izlake, ki
ležijo v dolini Medije (Slika 34). Vseh naselij je 78, razporejena pa so po celotnem območju
občine. Za občino je značilen postopen prehod od največjega do najmanjšega naselja. Vmes ni
takšnih preskokov, kot so značilni za občino Trbovlje. Zadnja leta se število prebivalcev
najbolj zmanjšuje v Zagorju, Kisovcu, Lokah pri Zagorju in Šemniku, povečuje pa se na
Izlakah, Mlinšah, Orehovici, Potoški vasi in Dolenji vasi.
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Slika 34: Število prebivalcev po naseljih v občini Zagorje ob Savi in njihovo spreminjanje
(1991-2012)

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, 2012.
Vir podlage: PISO, 2012.
Ključni potencialni problemi, ki so povezani s prebivalstvom oz. poselitvijo:
- emisije onesnažil in prahu v zrak (individualna kurišča),
- širjenje poselitve (širjenje bivalnih območij – izguba površin – degradacija tal),
- onesnaževanje voda,
- odpadki (odpadki iz gospodinjstev, divja odlagališča, ravnanje z nevarnimi odpadki)
(Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
5.3. Promet
Promet postaja vse pomembnejši vir hrupa in onesnaženja zraka, obenem pa je tudi vse večji
porabnik prostora zaradi širjenja obstoječih in urejanja novih prometnic ter parkirišč.
Najpomembnejši vplivi prometa so: onesnaževanje zraka z onesnažili (plinske emisije,
emisije prašnih delcev), hrup, prometne nesreče, prometni zastoji zaradi povečane gostote
prometa, poškodbe infrastrukture. Bolj kot sama razširjenost cestnega omrežja je za oceno
onesnaženosti zraka ob prometnicah pomembna gostota prometa na njih. Predvsem gost
tovorni promet je velik onesnaževalec in močno vpliva na kakovost zraka ob zelo prometnih
cestah (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
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Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s
posameznimi ročnimi štetji prometa ter iz avtomatskih števcev prometa (Slika 35; Slika 36).
Ti podatki, so ena temeljnih informacij za oceno onesnaženosti zraka.
Slika 35 : Prikaz lokacij števčnih mest na cestah občine Zagorje in Trbovlje leta 2010

Vir: (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Slika 36: Prikaz lokacij števčnih mest na cestah občine Zagorje in Trbovlje ter okolice leta
2010

Vir: (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).

47

Preglednica 6: Povprečne letne dnevne obremenitve na posameznih odsekih cest v občini
Zagorje in Trbovlje leta 2010
Prometni odsek
LOČICA – TROJANE
TRATA – IZLAKE
TROJANE – IZLAKE
IZLAKE – ZAGORJE
ZAGORJE – BEVŠKO
ZAGORJE – MOST ČEZ SAVO
LITIJA – ZAGORJE
SOPOTA – PODKUM – ZAGORJE
ZAGORJE - TRBOVLJE
TRBOVLJE - HRASTNIK
BEVŠKO - MOST ČEZ SAVO
BEVŠKO - TRBOVLJE
TRBOVLJE - HRASTNIK

Števno
mesto

Vsa
Osebna
Lahka
Srednja Težka tov. Tov. s
Avtobusi
Motorji
vozila
vozila
tov. >3t tov. 3-7t nad 7t
prik.
71
2.395
68
1.868
25
172
76
98
305
1.213
20
1.023
7
57
20
41
314
6.130
46
5.401
46
422
41
53
306
8.771
50
7.863
70
480
77
78
307
3.487
75
3.156
54
165
17
19
583
8.091
49
7.249
92
399
88
84
620
4.925
48
4.262
26
337
74
82
703
1.120
5
990
5
45
15
50
122
7.951
63
7.107
19
431
76
106
123
7.560
64
6.732
56
404
75
91
127
10.300
40
9.370
85
435
110
80
582
12.906
83
11.948
136
516
93
78
309
350
35
294
1
15
3
2

Vlačilci
26
20
41
46
0
31
27
3
29
32
50
22
0

62
25
80
107
1
99
69
7
120
106
130
30
0

Vir: (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
V občini Zagorje je najbolj prometno obremenjena cesta Izlake – Zagorje. Vzrok je v dnevnih
migracijah preko Trojan v Ljubljano in Celje. V nasprotni smeri pa vozijo v Zagorje in naprej
proti Trbovljam in Hrastniku. Zaradi tega je druga najbolj obremenjena cesta Zagorje - most
čez Savo.
V Trbovljah sta najbolj obremenjeni cesti Bevško – Trbovlje in Bevško – most čez Savo.
Veliko ljudi iz Bevškega in Zagorja hodi v šolo in na delo v Trbovlje, Trboveljčani pa se
vozijo v Hrastnik, Zagorje, Celje in tudi Ljubljano (Preglednica 6).
Skozi obe občini poteka daljinska železniška proga mednarodnega pomena (G1) Ljubljana –
Zidani most – Celje – Maribor. Opredelimo jo lahko tudi kot progo E69 Središče – Pragersko
– Zidani most – Ljubljana – Divača – Koper oziroma kot E 70 Sežana – Ljubljana – Zidani
most – Dobova. Spada med najpomembnejše proge v državi, tako za potniški kot tovorni
promet (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
5.4. Kmetijstvo
V občini Trbovlje je bilo leta 2010 189 kmetijskih gospodarstev, v uporabi pa je bilo 988 ha
kmetijskih zemljišč, kar je 17% vseh površin v občini. Največ je travnikov in pašnikov, ki
zavzemajo okrog 94% vseh kmetijskih površin, sledijo pa njive in vrtovi s 4% (Slika 37).
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Slika 37: Kmetijska zemljišča v občini Trbovlje leta 2012

Vir: PISO, 2012.
V občini Zagorje je bilo leta 2010 656 kmetijskih gospodarstev, v uporabi pa je bilo 3720 ha
kmetijskih zemljišč, kar je 25% vseh površin v občini. Največ je travnikov in pašnikov, ki
zavzemajo okrog 90% vseh kmetijskih površin, sledijo pa njive in vrtovi z 8% (Slika 38).
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Slika 38: Kmetijska zemljišča v občini Zagorje ob Savi leta 2012

Vir: PISO, 2012.
V obeh občinah prevladujejo majhne in srednje velike kmetije (2 – 10 ha), kar z vidika razmer
na globalnem kmetijskem trgu oz. vidika uspešnosti kmetovanja predstavlja izrazito negativen
dejavnik. Zemljiška razdrobljenost je eden izmed bistvenih zaviralnih dejavnikov, ki
preprečujejo smotrnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Obe občini sta izrazito usmerjeni v pašno
živinorejo, sledita pa specializirano poljedelstvo in mešana rastlinska pridelava z živinorejo.
Kmetijstvo kot dejavnost je po eni strani eden največjih porabnikov prostora, po drugi eden
večjih onesnaževalcev, predstavlja pa tudi varovalni dejavnik, ki ga v veliki meri uveljavljajo
tradicionalne oblike kmetijstva. Kmetijstvo vpliva na prst predvsem z gnojenjem kmetijskih
površin in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Vendar pa na preučevanem območju ne
predstavlja pomembnejšega vira onesnaženja tal. Iz opravljenih raziskav o prisotnosti
anorganskih onesnažil v tleh izhaja, da je njihov vir predvsem v rudarski, energetski in
industrijski dejavnosti ter prometu.
Kmetijstvo povzroča emisije različnih polutantov v zrak, predvsem je pomemben vir
neprijetnih vonjav (živinoreja, gnojenje). Emisije amonijaka in metana so pretežno posledica
intenzivne živinoreje, ki pa je v občinah Zagorje ob Savi in Trbovlje ni, tako da deleži
omenjenih emisij niso visoki. Opremljenost kmetij in kmetijskih podjetij z mehanizacijo se
izboljšuje, povečuje se uporaba mehanizacije in s tem emisij CO, CO2, SO2 in NOx, vendar je
delež v primerjavi z emisijami iz prometa in industrije majhen (Občinski program varstva
okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
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6. Pritiski
6.1. Emisije večjih industrijskih in energetskih obratov
Obravnavali smo zavezance za izvedbo emisijskega monitoringa snovi v zrak iz nepremičnih
virov, katerih lokacija je v občini Zagorje ob Savi in sicer BARTEC Varnost, ETI, IGM,
IPAM, KOP in Xella porobeton SI ter podjetja iz Trbovelj Lafarge Cement, Komunala
Trbovlje in Termoelektrarna Trbovlje.
Cementarna Trbovlje je v letih 1964 – 1971 emitirala kar 3.600 ton prahu letno, v naslednjih
dveh desetletjih po 1500 oziroma 300 ton letno. V preteklih letih so v njihovi peči končali tudi
posebni odpadki (odpadne gume, akumulatorska ohišja, odpadna zdravila, ostanki pri
proizvodnji ftalne kisline in odpadni emajli). Od leta 1980 je njihova zmogljivost proizvodnje
klinkerja do 1.400 ton dnevno. Leta 1990 so na novo zgradili elektrofilter hladilca klinkerja in
obnovili elektrofilter in hladilni stolp v sistemu peči ter dogradili elektrofiltrski sistem na
mlinu cementa. Leta 2002 je bil zgrajen mlin premoga, ki je omogočil prehod z mazuta na
mešanico koksa in premoga. Istega leta se Cementarna Trbovlje d.d. preimenuje v Lafarge
Cement d.d., z letom 2010 pa v Lafarge Cement d.o.o..
V študiji Inštituta za energetiko (Energis, 2007) je zapisano, da so v letu 2005 na lokaciji
Lafarge Cement d.d. proizvedli za 98 % vseh emisij SO2, 81 % vseh emisij NOx in 75 % vseh
emisij trdnih delcev TD (PM) v industrijskem sektorju na območju Zasavja. Velik problem
predstavljajo občasni izpadi elektrofiltrov oziroma dela filtrov, ki so se začeli pojavljati v času
prehoda podjetja LC na trdna goriva in petrolkoks ter ob istočasnem večanju deleža žvepla v
vhodni surovini za proizvodnjo cementa.
Izpadi so okoljsko nesprejemljivi, saj v tem času prihaja do enormnih povišanj emisij trdnih
delcev, in posledično do preseganja tako povprečnih dnevnih imisijskih mejnih vrednosti za
trdne delce kot tudi do preseganja dovoljenega letnega števila dnevnih preseganj mejnih
vrednosti trdnih delcev v zunanjem zraku na nekaterih merilnih mestih. Kaj naj bi se dejansko
dogajalo ob izpadu filtrov pri LC v nekem namišljenem - izbranem trenutku (dnevu) je možno
slediti na podlagi dinamične simulacije z modeliranjem (Slika 39), vse povzeto po študiji:
»Inštitut za energetiko Energis, 2007. Delež velikih nepremičnih virov emisij pri
obremenjevanju zraka v Zasavju ter njihov vpliv na kakovost zraka v Zasavju. Končno
poročilo. Ljubljana, Inštitut za energetiko« (Energis, 2007).
V aprilu 2009 je LC na ARSO pridobil okoljevarstveno dovoljenje, po katerem jim je
dovoljeno sosežigati tudi odpadke. Julija 2009 je Ministrstvo za okolje in prostor odpravilo
okoljevarstveno dovoljenje, ker odločba ni bila v skladu z veljavnimi predpisi. Zadeva je šla v
ponovni postopek, kar je pomenilo, da je morala Agencija Republike Slovenije za okolje
ponovno obravnavati vlogo o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja LC-u. ARSO je vlogo
ponovno obravnavala in 23.7.2009 ponovno izdala okoljevarstveno dovoljenje v katerem je
zapisano, da se kot dodatno gorivo vsako leto lahko uporablja 6.000 ton gum, 15.000 ton
plastike, 11.700 ton različnih odpadnih olj. Skupno je bilo torej LC-u dovoljeno sežigati
32.700 ton odpadkov na leto. Poleg tega bi smel LC kot dodatek k surovini uporabljati 41.000
ton pepela, žlindre in valjarniške škaje. Kot dodatek klinkerju pa bi smel uporabljati 100.000
ton elektrofiltrskega pepela ter še 140.000 ton nenevarnih odpadkov, kot so pepel, žlindra in
kotlovski prah.
V okoljevarstvenem dovoljenju so predpisane tudi dopustne vrednosti parametrov za odpadne
pline in sicer so le te podane v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov
in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/2001, 56/2002, 84/2002, 41/2004, 76/2010 ) v
kateri je posebna določba za cementarne, ki sosežigajo odpadke, razen za parameter TOC,
katerega mejna vrednost za sosežig v cementarnah znaša 10 mg/m3, v okoljevarstvenem
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dovoljenju za Lafarge Cement pa je bila omenjena mejna vrednost kar 200 mg/m3. Upravno
sodišče je okoljevarstveno dovoljenje februarja 2011 razveljavilo in zadevo vrnilo upravnemu
organu prve stopnje v ponoven postopek. Marca 2013 je ARSO zavrnila izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi,
2012).
Slika 39: Simulacija širjenja emisij prašnih delcev in barvna razpredelnica koncentracij

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
Z zagonom odžveplevalne naprave leta 2007 so se koncentracije emisij žveplovih oksidov v
izpustih zmanjšale pod vrednost 200 mg/m3. Leta 2008 je LC zagnal še SNCR (selective non
catalytic reduction) napravo za redukcijo dušikovih oksidov, ki je njihovo vsebnost v izpustih
znižala pod 500 mg/m3. V okviru trajnega emisijskega monitoringa spremljajo emisije CO,
SO2, NOx, prašne delce (PM10), HCl, HF in TOC. Kot občasne meritve naj bi zagotavljali
opravljanje meritev: Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V in PCDD ter PCDF v
prvih dvanajstih mesecih obratovanja najmanj enkrat na tri mesece, kasneje pa najmanj
dvakrat letno z razmiki, ki ne smejo biti krajši od 5 mesecev. Poleg teh meritev morajo v
okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izvajanje občasnih meritev benzena in
amonijaka dvakrat letno z razmiki, ki ne smejo biti krajši od 5 mesecev.
Zaskrbljujoče so emisije benzena iz LC, ki so se močno povečale v letu 2003 s spremembo
rabe goriva iz mazuta na petrolkoks in premog in so znašale v letu 2005 kar 5.297,00 kg. LC
je po podatkih ARSO največji industrijski onesnaževalec z benzenom v Sloveniji za leto
2007, hkrati pa leži omenjena tovarna v slabo prevetreni dolini s pogostimi temperaturnimi
inverzijami, kar stanje nedvomno še dodatno poslabšuje. Poleg tega se benzen meri v okviru
obratovalnega monitoringa le občasno, v emisijah pa se sočasno pojavljajo še druge nevarne
snovi, kot so benzo(a)piren, toluen, ksilen, heksaklorbenzen.
Imisijske vrednosti nekaterih onesnažil (SO2, NO2, NOx, O3, PM10) skupaj s temperaturo,
vlago in vetrom na vplivnem območju cementarne beleži merilna postaja v Ravenski vasi. V
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letu 2009 so se po podatkih ARSO (v primerjavi z letoma 2007 in 2008) emisije večine
merjenih onesnažil zmanjšale, povečale pa so se emisije niklja (več 2007, a manj kot 2008),
svinca (več 2007, a manj kot 2008), živega srebra (več kot 2008, a manj kot 2007) ter
mangana (več kot 2007 in 2008). Podatkov za številna onesnažila, ki so bila v preteklih letih
na razpolago, v letu 2009 ni bilo (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi,
2012).
Posredovana vrednost s strani zavezanca za leto 2007 je 136 ton TOC (kar je enkrat več kot z
njihove strani posredovana vrednost za leto 2006). V letu 2008 je emisija TOC objavljena na
ARSO znašala 108 ton, leta 2009 pa 63,6 ton. Omenjeni parameter je potrebno obravnavati
kot indikator emisije številnih neznanih, praviloma strupenih in/ali karcinogenih snovi, ki se
nahajajo znotraj sleherne količine onesnažila TOC.
Med zelo nevarne organske spojine sodijo tudi dioksini ter furani, ki jih emitira cementarna,
ob sosežigu nevarnih odpadkov pa naj bi bile emisije dioksinov po podatkih USEPA (United
States Environmental Protection Agency) še do 75 krat višje. PVC plastika je zaradi vsebnosti
klora najbolj nevarna, ker se pri tem tvori klorovodikova kislina in dodatna količina biološko
nerazgradljivih dioksinov (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Začetki pridobivanja električne energije v Trbovljah segajo v leto 1893, medtem ko so TET
odprli leta 1915. Prvi kilovati so bili namenjeni pogonu naprav v rudnikih. 125 MW TET II.
so, zaradi potrebe po izkoriščanju manj vrednega premoga, z začasnimi dovoljenji pognali v
letu 1968. Že po nekaj mesecih delovanja so bile vidne posledice emisij 150 ton žveplovega
dioksida dnevno. Koncentracije žveplovega dioksida v najbolj izpostavljenih predelih so bile
nad zgornjo možno mejo meritev registrirnih instrumentov. Po obliki krivulj in času trajanja
koncentracij so sklepali, da so bile največje polurne koncentracije žveplovega dioksida okrog
15 000 μg/m3, po nekaterih virih celo 20 000 μg/m3. Tudi v oddaljenem Zidanem mostu so
občasno namerili preko 5000 μg SO2/m3. Povprečna letna koncentracija žveplovega dioksida
v Prapretnem nad termoelektrarno je bila 740 μg/m3 (mejna letna vrednost MEV je 20 μg/m3).
V letu 1971 je bilo poškodovanih preko 5000 ha gozdov. Rešitev naj bi zasavskim dolinam
prinesla izgradnja 360 metrov visokega dimnika v letu 1976. TET je v letu 1996 emitirala
22.800 ton žveplovega dioksida (emisijske koncentracije 10.100 mg/m3), 1.200 ton dušikovih
oksidov (emisijske koncentracije 530 mg/m3) in 500 ton prahu (emisijske koncentracije 220
mg/m3). V okolici TET so se v letu 1996 maksimalne urne koncentracije žveplovega dioksida
gibale od 1.000 pa vse do 6.000 μg/m3.
Danes je pomemben onesnaževalec okolja druga proizvodna enota termoelektrarne, ki za
pridobivanje električne energije uporablja premog s kurilno vrednostjo 10 MJ/kg in
vrednostjo žvepla 2,5 odstotka. Razžvepljevalna naprava v TET deluje od oktobra 2005. EIS
TET je sestavljen iz emisijske merilne postaje v dimniku (SO2, NOx, CO, prašni delci), šestih
imisijskih postaj v okolici in centralne računalniške enote (Občinski program varstva okolja
za občino Zagorje ob Savi, 2012).
TET je za leto 2006 izmerila manjše emisije za parametre F (fluor), As (arzen), Pb (svinec),
CO2, kot so bile prikazovane emisijske vrednosti (za F, As, Pb) v preteklih časih. V letu 2007
ter 2008 so vrednosti emisij za fluor ostale skoraj nespremenjene glede na leto 2006. Za leto
2007 so emisije As, Cr in Ni še za pol nižje kot leta 2006. V letu 2008 so se vrednosti za As
precej povečane in so večje kot prikazane za leto 2006 ter 2007. V letu 2008 so se povečale
tudi vrednosti N2O, CO, Pb ter PAHov. Medtem ko so vrednosti za Cr ter Ni v letu 2008 še
nižje kot so bile za leto 2007. Prav tako so se zmanjšale emisije SO2, skupnega prahu, Cd in
metana. Emisije Cu, Zn ter Hg so merjene le v letu 2008. Emisija trdnih delcev manjših od 10
mikrometrov je v letu 2008 manjša kot leta 2007 vendar večja kot leta 2006. V letih 2009 in
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2010 je bilo na razpolago bistveno manj podatkov o emisijah onesnažil kot v preteklih letih
(Preglednica 28). Emisije žveplovih in dušikovih oksidov ter skupnega prahu so se nekoliko
zmanjšale, povečale pa so se emisije fluora, živega srebra in ogljikovega monoksida
(Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012). Leta 2008 so bile iz
termoelektrarne nazadnje izmerjene emisije CO2. Glede na ostale zavezance TET močno
prevladuje, saj so bili izpusti CO2 6 krat večji kot iz IGM Zagorje, ki je na drugem mestu.
Poglavitni izvor žveplovega dioksida sta izgorevanje goriv in številni industrijski procesi.
Med industrijsko-energetskimi objekti največ žveplovih oksidov še vedno prispeva
Termoelektrarna Trbovlje (Slika 40). Jeseni 2005 je bila zagnana razžveplevalna naprava, ki
je pripomogla k zmanjšanju količine izpustov SO2 iz 29.735.100,00 kg leta 2002 na
1.262.852,90 kg leta 2010 (Slika 41). Na drugem mestu sledi ETI z 1.552,50. Aprila 2007 so
tudi v Lafarge Cementu zagnali razžveplevalno napravo in zmanjšali emisije SO2 iz
1.025.508,00 kg leta 2002 na 582,00 kg leta 2010.
Slika 40: Občini Trbovlje in Zagorje - delež emisij SO2 iz industrijsko-energetskih objektov
leta 2010

Delež emisij SO2 leta 2010
Lafarge Cement
Javno podjetje
Komunala Trbovlje
Termoelektrarna
Trbovlje
BARTEC Varnost
ETI
IPAM

Vir podatkov: Naprave, 2012.
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Slika 41: Letne emisije SO2 (v kg) iz Termoelektrarne Trbovlje (2002-2010)

Emisije SO2 iz naprav med leti 2002 in 2010
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Javno podjetje Komunala
Trbovlje

25.000.000,00

Termoelektrarna Trbovlje
20.000.000,00
BARTEC Varnost
15.000.000,00
ETI
10.000.000,00
IPAM
5.000.000,00
Javno podjetje Komunala
Zagorje

0,00
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Leto

Vir podatkov: Naprave, 2012.
Glavni viri dušikovih oksidov v urbanih območjih so promet, individualna kurišča in
termoenergetski objekti, ki uporabljajo za gorivo premog. Največji onesnaževalec z
dušikovimi oksidi med industrijsko-energetskimi obrati je Termoelektrarna Trbovlje, ki je leta
2010 prispevala približno 77% vseh emisij NO2 (Slika 42). Na drugem mestu je Lafarge
Cement z 19%. Februarja 2008 so v cementarni zagnali čistilno napravo za dušikove okside in
tako prepolovili vrednosti emisij glede na prejšnja leta.
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Slika 42: Občini Trbovlje in Zagorje - emisije NO2 (v kg) iz industrijsko-energetskih obratov (
2002-2010)

Emisije NO2 med leti 2002 in 2010
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Vir podatkov: Naprave, 2012.
Največji vir prašnih delcev v energetsko-gospodarskem sektorju v Zasavju je TET (Slika 43;
Slika 44). Razlog je v tem, da poleg tekočih in plinskih energentov uporabljajo predvsem rjavi
premog. Znano je, da je rjavi premog manj kvaliteten in da med izgorevanjem emitira veliko
SO2 in prašnih delcev in prav zato prispeva tako visok delež emisij PM10, medtem ko npr.
Lafarge Cement uporablja energente petrolkoks, črni premog in odpadke. Delež
onesnaževanja s PM10 iz industrijskega sektorja se je zadnjem desetletju povečal. Med tem
časom je TET znižala procent prispevka prašnih delcev, tudi zaradi izboljšanja sistema
odpraševanja odpadnih dimnih plinov (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012).

56

Slika 43: Občini Trbovlje in Zagorje - emisije skupnega prahu (v kg) iz industrijskoenergetskih obratov (2002-2010)

Emisije skupnega prahu
450.000,00
Lafarge Cement

Emisije skupnega prahu v kg

400.000,00
350.000,00

Termoelektrarna Trbovlje

300.000,00
BARTEC Varnost

250.000,00
200.000,00

ETI

150.000,00
IGM Zagorje

100.000,00
50.000,00

SVEA

0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Leto

Javno podjetje Komunala
Zagorje

Vir podatkov: Naprave, 2012.
Slika 44: Občini Trbovlje in Zagorje - delež emisij prašnih delcev v energetsko-gospodarskem
sektorju leta 2010.

Delež emisij prašnih delcev leta 2010
Lafarge Cement
Termoelektrarna Trbovlje
BARTEC Varnost
ETI
IGM Zagorje
SVEA
Javno podjetje Komunala
Zagorje

Vir podatkov: Naprave, 2012.
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Pomemben vir težkih kovin v Zasavju je nedvomno zgorevanje premoga. Pri tem se
sproščajo predvsem arzen, molibden, živo srebro, selen in antimon. Možni izvori kadmija in
svinca v zraku so motorji z notranjim izgorevanjem, sežiganje fosilnih goriv in odpadnih
snovi ter predelava kamnin. Emisije elementov v sledovih merita TET (As, Cd, Cr, Cu, Pb,
Ni, Hg, Zn) in Lafarge Cement (Sb, Cr, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V, Hg, Tl, Zn, Sn, As).
Rezultati so vidni na sliki 45 in 46 (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012).
Slika 45: Emisije težkih kovin (v kg) iz Lafarge Cementa in TET (2002-2010)

Emisije težkih kovin
Emisije težkih kovin v kg

600,00
500,00
400,00
300,00
Lafarge Cement

200,00

Termoelektrarna Trbovlje

100,00
0,00

Leto

Vir podatkov: Naprave, 2012.
Slika 46: Emisije elementov v sledovih TET in Lafarge Cementa v letu 2008 (v kg)

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
Ogljikov monoksid je strupen plin brez vonja, ki ga oddajajo avtomobili v izpuhih in drugi
izvori ob izgorevanju. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju lesa in fosilnih goriv (bencin,
premog,..). Največji vir emisij CO v energetsko-gospodarskem sektorju je Lafarge Cement,
sledi mu Termoelektrarna Trbovlje (Slika 47).
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Slika 47: Občini Trbovlje in Zagorje - emisije CO (v kg)iz industrijsko-energetskih obratov (
2002-2010)

Emisije CO
1.200.000,00
Lafarge Cement

Emisije CO v kg

1.000.000,00
Javno podjetje Komunala
Trbovlje

800.000,00

MALGAJ trgovsko servisno
podjetje

600.000,00

Termoelektrarna Trbovlje
400.000,00
BARTEC Varnost, d.o.o.
200.000,00

ETI

0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IGM Zagorje

Leto

Vir podatkov: Naprave, 2012.
Glavni vir benzena so emisije iz prometa posebno odkar je zamenjal svinec v bencinu.
Benzen je hlapna organska spojina, ki se nahaja v naftnih derivatih. Poleg prometa prispevajo
k onesnaženosti zraka z benzenom tudi petrokemična industrija in različni procesi
izgorevanja. V Zasavju sta dva zavezanca za meritev emisij benzena, to sta Lafarge Cement in
ETI. V industrijskem sektorju kar 99% emisij prispeva Lafarge Cement (Slika 48).
Slika 48: Delež emisij benzena TET in Lafarge Cementa leta 2010

Delež emisij benzena leta 2010

Lafarge Cement
ETI

Vir podatkov: Naprave, 2012.
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Skupni organski ogljik merijo v štirih podjetjih. Največji delež emisij povzroča Lafarge
Cement, sledita mu ETI in BARTEC Varnost (Slika 49).
Slika 49: Občini Trbovlje in Zagorje – delež emisij TOC iz industrijsko-energetskih obratov
leta 2010

Delež emisij TOC (skupni organski
ogljik) leta 2010
3%

0%
5%
Lafarge Cement
BARTEC Varnost
ETI

92%

Javno podjetje Komunala
Zagorje

Vir podatkov: Naprave, 2012.
6.2. Emisije individualnih kurišč, prometa in kmetijstva
V Sloveniji je razmeroma malo krajev, ki imajo izdelane emisijske evidence. Imamo pa
državne emisijske evidence, ki so narejene po principu »top down«, kar pomeni, da se emisije
izračunajo iz porabe goriv na podlagi podatkov Urada RS za statistiko. Poleg tega so
upravljavci naprav dolžni vsako leto poročati ARSO o svojih emisijah v preteklem letu. Na
podlagi teh informacij je bila narejena ocena porazdelitve emisij po upravnih enotah za leto
2006. Na vsako statistično upravno enoto (SKTE 4) so porazdeljene emisije sledečih
onesnaževal: žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih
ogljikovodikov (NMVOC), delcev PM10 in svinca (Pb). Pri razdeljevanju so bile upoštevane
sledeče glavne kategorije virov – sektorje: energetika, mala kurišča, industrijske kotlovnice,
tehnološki procesi, uporaba topil, pridobivanje in distribucija fosilnih goriv, cestni promet,
ostali mobilni viri in kmetijstvo (Ocena onesnaženosti zraka…,2010).
Od skupnih emisij (Preglednica 7) za leto 2006 smo odšteli emisije posameznih IPPC
zavezancev in tako dobili približno vrednost emisij individualnih kurišč, prometa in
kmetijstva (Preglednica 8).
Preglednica 7: Skupne emisije leta 2006 (v kg)
SO2
NOx
NMVOC PM10
Pb
Zagorje
44.000,00 306.000,00 262.000,00 63.000,00
31,00
Trbovlje 2.731.000,00 2.803.000,00 550.000,00 153.000,00
229,00

Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…,2010.
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Preglednica 8: Izračun ostalih emisij za leto 2006 (v kg)
SO2

NOx

PM10

Zagorje
Skupaj
44.000,00 306.000,00 63.000,00
Industrija in energetika
1.840,75
56.536,00 8.973,90
Ostalo
42.159,25 249.464,00 54.026,10
Trbovlje
Skupaj
2.731.000,00 2.803.000,00 153.000,00
Industrija in energetika 2.619.599,10 2.476.723,99 93.985,04
Ostalo
111.400,90 326.276,01 59.014,96

Pb
31,00
/
31,00
229,00
10,60
218,40

Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…,2010.
Slika 50: Emisije v Zagorju leta 2006 (v kg)
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Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…,2010.
Slika 51: Emisije v Trbovljah leta 2006 (v kg)

Emisije v Trbovljah leta 2006
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Vir podatkov: Ocena onesnaženosti zraka…,2010.
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Če primerjamo skupne emisije obeh občin (Slika 50; Slika 51) ugotovimo, da je bila na
območju Trbovelj pri vseh štirih parametrih (SO2, NOx, PM10, Pb) v zrak spuščena večja
količina onesnažil. V Zagorju je delež emisij iz industrije in energetike nizek, 4% pri
žveplovih oksidih, 18% pri dušikovih oksidih, 14% pri prašnih delcih in skoraj nič pri svincu.
Razlog onesnaženosti zraka je predvsem v prometu, individualnih kuriščih in kmetijstvu. V
Trbovljah pa je stanje drugačno. Industrija in energetika prispevata 96% emisij žveplovih
oksidov, 88% emisij dušikovih oksidov, 61% prašnih delcev in 5% svinca. Če primerjamo
količino emisij (preglednica), ki jih povzročajo ostale dejavnosti, ugotovimo, da so razen pri
žveplovih oksidih, vrednosti med občinama podobne. Veliko višje pa so vrednosti emisij
industrijsko-energetskega sektorja v Trbovljah.
6.3. Emisije prometa v Zasavju
V raziskavo je bil vključen promet v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Zaradi
vplivnega območja je bilo območje, ki je bilo vključeno v analizo, nekoliko razširjeno, saj
občine na SV delu mejijo na izjemno frekvenčne odseke državnih sest (Vransko-Ločica,
Ločica-Trojane, Trojane-Želodnik). V obdobju 1995-2005 je prišlo na tem območju do
obsežnih investicijskih del. Tako je bil leta 2002 odprt odsek avtoceste Vransko - Ločica, v
letu 2005 pa še preostali manjkajoči del avtocestne povezave med Ljubljano in Mariborom
(Energis, 2007).
Za Zasavje je značilno upadanje števila osebnih motornih vozil na bencinski pogon, katerih
prostornina motorja ne presega 1.4 litra in povečevanje deleža osebnih motornih vozil z večjo
prostornino motorja. Z vidika obremenjevanja okolja z onesnaževali je predvsem
zaskrbljujoče povečanje števila osebnih motornih vozil na dizelski pogon (Energis, 2007).
Količina emisij SO2 je odvisna izključno od prometnega dela in strukture porabe goriva
(bencin/dizel) ter vsebnosti žvepla v gorivu. Zmanjšanje emisij leta 2001 (Slika 52) je
posledica uveljavitve novih strožjih mejnih vrednosti za vsebnost žvepla v gorivu. Dodatno
zmanjšanje emisij beležimo leta 2005, ko se je vsebnost žvepla tako v motornih bencinih kot
dizelskem gorivu ponovno zmanjšala (Energis, 2007).
Slika 52: Gibanje emisij SO2 iz prometa v Zasavju (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
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Kljub zmanjševanju specifičnih emisij NOx, kot posledice obnove voznega parka, se skupna
emisija NOx v prometnem sektorju bistveno ne zmanjšuje (Slika 53). Zaradi povečevanja
prometnega dela, predvsem iz dizelskih motornih vozil, so se emisije NOx v okviru
prometnega sektorja do leta 2002 povečevale. Del tega povečanja emisij NOx odpade tudi na
povečevanje zastojev in posledično zmanjševanje povprečne hitrosti predvsem na odseku
državne ceste preko Trojan. Manjše zmanjšanje emisij v letu 2002 je posledica odprtja
avtocestnega odseka med Vranskim in Trojanami, kar je imelo velik vpliv na pretočnost na
tem odseku in na zmanjšanje emisij. Naslednje malenkostno zmanjšanje emisij beležimo v
letu 2005, ko je bil dokončno izgrajen še zadnji manjkajoči odsek avtoceste med Ljubljano in
Mariborom (Energis, 2007).
Slika 53: Gibanje emisij NO2 iz prometa v Zasavju (1995 in 2005)

Vir: Energis, 2007.
V obdobju 1995-2005 je na lokalnih cestah in na večini državnih cest emisija trdnih delcev
porasla (Slika 54). Na lokalnih cestah so se emisije trdnih delcev povečale za 98% (na 1 tono
v letu 2005), na državnih pa za 14,6% (na 15,6 ton v letu 2005). Ob tem je potrebno poudariti,
da so se emisije na najbolj prometnih državnih cestah zmanjšale zaradi povečanja pretočnosti
(izgradnje AC). Istočasno so se v obravnavanem obdobju emisije na ostalih državnih cestah v
Zasavju močno povečale. V prihodnje lahko zaradi povečanja prometnega dela predvsem
težkih tovornih vozil in povečevanja deleža dizelskih osebnih motornih vozil pričakujemo, da
se bodo emisije trdnih delcev še naprej povečevale, saj bodo novi emisijski standardi za
osebna vozila, ki bodo zmanjšali dopustne emisije s 25 mg/km na 5 mg/km (predvidena
obvezna uporaba filtrov za trdne delce), stopili v veljavo šele po letu 2010. Tako kot pri
emisijah NOx, je tudi zmanjšanje emisij trdnih delcev v letu 2002 posledica odprtja
avtocestnega odseka Trojane-Ločica in s tem zmanjšanja zastojev in povečanja pretočnosti.
Podoben vpliv je imelo odprtje AC odseka preko Trojan v letu 2005 (Energis, 2007).
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Slika 54: Gibanje emisij trdnih delcev iz prometa v Zasavju (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
6.4. Emisije individualnih kurišč v Zasavju
Emisije iz sektorja Široke rabe, ki obsega ostalo komercialno rabo in gospodinjstva, so bile
izdelane na podlagi podatkov o rabi energentov, ki sledi iz projekcije podatkov iz popisa
prebivalstva in podatkov pridobljenih s strani distributerjev zemeljskega plina in toplote.
V Zasavju večino energije porabljenih primarnih goriv v sektorju Široka raba predstavlja
lesna biomasa, kar je povezano z razdrobljenostjo naselij po površini občin, ceno ostalih
energentov ter razpoložljivostjo in lastništvom prebivalstva nad gozdovi.
Slika 55: Spreminjanje porabe goriv v sektorju Široka raba (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
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Poraba v sektorju Široka raba je precej odvisna od temperaturnih razmer v zimskem času.
Tako je razvidno povečanje porabe v letih 2000 in 2002 (Slika 55), ko je bil temperaturni
primanjkljaj na območju večji. V poletnem času so emisije iz sektorja Široka raba majhne
glede na količine pozimi, ker se goriva uporabljajo večinoma le za pripravo sanitarne vode in
kuhanje. Pri tem ne smemo pozabiti, da ima večina objektov električne grelnike za pripravo
sanitarne vode, zaradi česar so količine emisij iz tega sektorja poleti še manjše. (Energis,
2007).
Emisija SO2 v okviru sektorja Široka raba je bila v preteklosti večinoma posledica kurjenja
domačega premoga, medtem ko je danes posledica kurjenja kurilnega olja. Zaradi opuščanja
rabe rjavega premoga v gospodinjstvih, se je emisija, kljub večji rabi ekstra lahkega kurilnega
olja, občutno znižala (Slika 56), in je v letu 2005 znašala 31,8 ton SO2 (Energis, 2007).
Slika 56: Emisije SO2 iz sektorja Široka raba (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
Skupna količina emisij NOx iz sektorja Široka raba se v obravnavanem obdobju ni bistveno
spreminjala oziroma znižala. Postopno zniževanje emisij NOx v obravnavanem obdobju je
posledica sprememb v rabi energentov (Slika 57). Iz analize je razvidno povečanje emisij v
letih 2000 in 2002, ko so na območju Zasavja beležili večji letni temperaturni primanjkljaj,
zaradi česar je bila večja tudi raba energentov v zimskem času (Energis, 2007).
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Slika 57: Emisije NOx iz sektorja Široka raba (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
Emisija trdnih delcev se je v obravnavanem obdobju zmanjševala, predvsem zaradi
opuščanja rabe premogov v sektorju Široka raba (Slika 58). Enako kot pri emisiji NOx je
opazno tudi povečanje emisij trdnih delcev v letih 2000 in 2002, zaradi večjega letnega
temperaturnega primanjkljaja. V okviru sektorja Široka raba se nadaljuje substitucija lesa z
zemeljskim plinom in ekstra lahkim kurilnim oljem. Ker je emisijski faktor za trdne delce pri
lesu bistveno večji od faktorja pri zemeljskem plinu in ELKO, se bo trend zmanjševanja
emisij trdnih delcev nadaljeval tudi v prihodnje. V prihodnje so možni ukrepi v sektorju
Široka raba povezani predvsem z nadaljnjim širjenjem vročevodnega in plinskega omrežja v
občinah ter popolno opustitvijo rabe premoga kot primarnega energenta (Energis, 2007).
Slika 58: Emisije trdnih delcev iz sektorja Široka raba (1995-2005)

Vir: Energis, 2007.
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6.5. Odpadki in ravnanje z njimi
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vključno s kontrolo tega ravnanja (Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009).
Za občino Zagorje ob Savi je značilna izrazita poselitvena in gospodarska dvojnost med
gosteje naseljenim območjem Izlake – Kisovec – Zagorje – Dolenja vas in podeželjem, kar se
v veliki meri odraža tudi v prostorski razporeditvi nastajanja odpadkov. Gre torej za
površinsko relativno majhen del občine, kjer pa odpadki nastajajo zelo koncentrirano.
Najštevilčnejši in najbolj razpršen vir nastajanja različnih vrst odpadkov predstavljajo
gospodinjstva. Pomembna vira nastajanja odpadkov sta tudi industrija in storitvena dejavnost.
Število podjetij se v zadnjih letih postopno povečuje. Približno polovica se jih ukvarja z
dejavnostmi, ki so z vidika nastajanja najrazličnejših vrst odpadkov »bolj problematična«
(predelovalna dejavnost, trgovina, gradbeništvo) (Občinski program varstva okolja za občino
Zagorje ob Savi, 2012).
Redno in akcijsko zbiranje, ločeno zbiranje, odvoz komunalnih odpadkov ter njihovo
deponiranje je v pristojnosti Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o.. Komunalni
(nenevarni odpadki) so se do leta 2004 odlagali na občinsko odlagališče nenevarnih odpadkov
»Kamnolom Zagorje«, od takrat naprej pa vse mešane komunalne odpadke (brez ločeno
zbranih odpadkov) odlagajo na medobčinsko (Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi) odlagališče komunalnih (nenevarnih) odpadkov Unično v občini Hrastnik. Za ravnanje z
nekaterimi vrstami odpadkov, ki so posledica gospodarske dejavnosti, so skladno z
zakonodajo in preko pri Agenciji RS za okolje evidentiranih podjetij (prevzem), odgovorni
gospodarski subjekti sami (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi,
2012).
Količina vseh zbranih odpadkov v občini Zagorje rahlo pada. Leta 2003 je nastalo 6.234 ton
odpadkov, v letu 2010 pa nekaj več kot 5.800 ton (Preglednica 9) (količina odpadkov zajetih v
javni odvoz), kar znaša približno 341 kg odpadkov/ prebivalca. To je pod slovenskim
povprečjem, ki znaša okoli 391 kg odpadkov/ prebivalca (podatki statističnega zavoda RS za
leto 2010). Delež ločeno zbranih odpadkov predstavlja okoli 13,2% vseh odpadkov, kar pa je
precej nad slovenskim povprečjem (8,4 %).
Preglednica 9: Količina zbranih sekundarnih surovin v občini Zagorje (2007-2011)

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
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V občini Zagorje ob Savi so v letu 2003 pričeli z vzpostavitvijo sistema ločenega zbiranja
odpadkov (Preglednica 33). Iz preglednice je razvidno, da količina ločeno zbranih odpadkov
iz leta v leto narašča. Do sedaj je bilo na območju celotne občine urejenih 121 zbiralnic
ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), ki so namenjeni ločenemu zbiranju papirja, plastenk,
pločevink in stekla. Poleg tega se posebej zbirajo tudi odpadne sveče (43.560 kg v letu 2011).
Za zbiranje uporabnega tekstila in obutve so v občini nameščeni trije namenski zabojniki. V
letu 2011 je bilo v njih zbranih 7200 kg rabljenih, a še vedno uporabnih oblačil.
Konec leta 2006 je na lokaciji »bivšega«, leta 2004 zaprtega in saniranega občinskega
odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov »Kamnolom Zagorje«, pričel obratovati zbirni
center komunalnih odpadkov. V zbirni center lahko občani brezplačno oddajo sortirane
odpadke iz gospodinjstev, kateri niso zajeti v javni odvoz oz. je njihova količina prevelika za
redni odvoz. Prav tako pa se lahko oddajo tudi nevarni odpadki iz gospodinjstev.
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se enkrat letno zbirajo s pomočjo premične zbiralnice
nevarnih odpadkov. Občani lahko nevarne odpadke oddajo tudi v zbirnem centru. Za ravnanje
z nevarnimi odpadki iz industrije, obrti ipd. so odgovorni in zadolženi posamezni
povzročitelji. Ti morajo imeti sklenjene pogodbe s podjetji, ki so pooblaščena za ravnanje
tovrstnimi odpadki (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Na območju občine Trbovlje za področje ravnanja z komunalnimi odpadki skrbi Javno
podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. Za industrijske odpadke in ravnanje z njimi skrbijo
povzročitelji sami. Na območju občine Trbovlje so v organiziran odvoz odpadkov vključena
vsa gospodinjstva. Komunalna Trbovlje zbira mešane komunalne odpadke in jih odvaža na
regijsko deponijo Unično, ki se ne nahaja na območju občine.
Preglednica 10: Količina zbranih in odloženih odpadkov (v kg) v občini Trbovlje (2003-2010)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Papir in karton
96.600 123.180 141.220 160.140 198.425 265.567 307.580 306.579
Steklo
41.500
46.260
49.020
65.260
62.040
72.220
98.800 102.430
Plastenke
14.640
28.040
24.440
28.500
34.620
41.760
52.620
82.677
Pločevinke, tetrapaki
3.460
4.060
8.540
9.600
13.540
15.440
19.560
24.135
Mešani komunalni odpadki 8.223.950 6.622.970 6.249.760 6.911.480 6.663.880 6.569.960 5.954.360 6.101.580
Vsi odpadki skupaj
8.226.535 7.167.970 6.687.010 7.343.770 7.226.002 7.258.647 6.670.229 7.196.516

Vir: Komunala Trbovlje, 2012.
Iz preglednice 10 je razvidno, da se količina vseh zbranih odpadkov do leta 2009
zmanjševala, 2010 pa je zopet nekoliko narasla. V letu 2010 je bilo na omenjeno deponijo
odloženih 6.101.580 kg mešanih komunalnih odpadkov, kar je za 12 % manj kot v letu 2003.
Povečanje količine mešanih komunalnih odpadkov v letu 2005 je posledica vključevanja
novih pravnih in fizičnih oseb. V tem letu je pokritost z organiziranim odvozom dosegla
približno 100 %. Količina odpadkov na prebivalca je bila leta 2010 414 kg
odpadkov/prebivalca, kar je nad slovenskim povprečjem (391 kg odpadkov/prebivalca).
Količine zbranih posameznih frakcij se iz leta v leto povečujejo. Odstotek ločeno zbranih
odpadkov (15 %) je precej nad slovenskim povprečjem (8,4%).
Komunala Trbovlje skrbi za ločeno zbiranje posameznih frakcij s postavljanjem in
upravljanjem ekoloških otokov. V letu 2007 je Komunala Trbovlje z izvajalcem zaključila
zapiralna dela na območju odlagališča Neža v Trbovljah, kjer je bil uradno odprt tudi zbirni
center za sprejem ločenih frakcij komunalnih odpadkov, kjer lahko občani brezplačno oddajo
različne odpadke. Odpadke iz zbirnega centra oddajo pooblaščenim podjetjem za zbiranje
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tovrstnih odpadkov. Na zbirnem centru se zbira tudi nenevarne gradbene odpadke, ki se jih
uporabi za zasipanje in sanacijo (brežin) odlagališča. V prihodnosti se predvideva ureditev
predelave gradbenih odpadkov v sklopu CEROZ-a (Program varstva okolja občine Trbovlje,
2009).
Če primerjamo količine odpadkov v obeh občinah, ugotovimo, da je v Zagorju količina
odpadkov na prebivalca nižja (341 kg) kot v Trbovljah (414 kg), vendar so v Trbovljah
prebivalci bolj vestni pri ločevanju odpadkov. Delež ločeno zbranih odpadkov v Trbovljah
znaša 15%, v Zagorju pa 13,2%.
6.6. Onesnaževanje voda
6.6.1. Kanalizacijski sistem v občini Zagorje
V občini Zagorje ob Savi ležijo tri večja naselja:
• mesto Zagorje ob Savi;
• Kisovec;
• Izlake (kanalizacijski sistem je v upravljanju KS Izlake in ne podjetja Komunala Zagorje).
Vse sanitarne odpadne in meteorne vode se iz naselja Kisovec stekajo v potok Medija,
medtem ko se sanitarne odpadne in meteorne vode iz naselja Zagorje ob Savi stekajo delno v
potok Medija, delno pa v potok Kotredeščica. Oba vodotoka sta na območju urbanega
območja Zagorja in Kisovca obremenjena s tranzitno vodo in še z vodo občasnih hudournikov
(v času deževja) ter stalnih manjših potočkov. V oba vodotoka se stekajo tudi vse sanitarne in
meteorne odpadne vode naselja in to neposredno preko kanalizacije ali pa posredno preko
potočkov in hudournikov, v katere so speljane posamezne hišne kanalizacije. Velik del
sanitarnih odpadnih voda je speljan v kanalizacijo preko posameznih greznic, vendar so
učinki čiščenja v teh greznicah vprašljivi (nestalno praznjenje in vzdrževanje greznic itd.).
Vodotok Kotredeščica je manj onesnažen kot Medija, vendar se tudi v tem vodotoku ob
minimalnih pretokih (poleti in pozimi) pojavi smrad.
Ker je Zagorje razmeroma dobro opremljeno z vodovodnim omrežjem, omogoča ta uporabo
vse moderne gospodinjske in sanitarne tehnike, kar povečuje količino sanitarnih odpadnih
voda. Prav tako ima občina precej asfaltiranih površin, kar povečuje količino meteornih
odpadnih voda (Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012).
Določen del kanalizacijskega omrežja (vzhodni del naselja Zagorje ob Savi) je preko
kolektorja priključen na čistilno napravo Zagorje ob Savi (Kotredež – 1900 PE). Na
predmetno čistilno napravo se dovažajo tudi vsebine iz greznic iz območja celotne občine.
Poleg navedenega je v občini Zagorje ob Savi trenutno v obratovanju šest malih komunalnih
čistilnih naprav, od tega ena s kapaciteto do 300 PE in pet s kapaciteto manjšo od 50 PE.
V preglednici 11 so zbrani podatki o odpadnih vodah za mesto Zagorje ob Savi in Kisovec
(približno 10.000 prebivalcev), torej za naselja, kjer je upravljalec kanalizacije (odvajanja in
čiščenja) JPK Zagorje (brez Izlak in okoliških krajevnih skupnosti).
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Preglednica 11: Odpadne vode (m3) iz industrije in gospodinjstev (2007-2010)

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
V preglednici 12 so zbrani podatki o količini odpadne vode v nekaterih industrijskih podjetjih
v občini Zagorje leta 2010.
Preglednica 12: Odpadne vode v nekaterih industrijskih podjetjih v letu 2010

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
6.6.2. Kanalizacijski sistem v občini Trbovlje
V občini Trbovlje so v letu 2009 končali z izgradnjo centralne čistilne naprave, primarnega
kanalizacijskega sistema ter petih pretočnih bazenov za meteorne vode. Po enoletnem
poskusnem obratovanju je CČN Trbovlje v septembru 2010 pričela z rednim obratovanjem.
Pred tem občina Trbovlje ni imela čistilne naprave, zato so se odpadne vode neposredno, brez
predhodnega čiščenja, izlivale v pritoke Save. Zmogljivost čiščenja odpadnih voda je 19.000
PE. Čistilna naprava uporablja tehnologijo biološkega čiščenja z mikroorganizmi.
Pred biološkim čiščenjem v čistilni napravi se najprej opravi predčiščenje, kjer se iz vode
mehansko odstranijo grobi delci ter maščobe in olja. Nato sledi biološko čiščenje. Čistilna
naprava vsebuje bazen z različnimi mikroorganizmi, ki razkrajajo organske snovi v vodi. Če
voda po mehanskem in biološkem čiščenju vsebuje preveč fosforjevih in dušikovih spojin,
vodo še dodatno očistijo z nitrifikacijo in denitrifikacijo ter obarjanjem fosforja. Tako
očiščeno vodo nato spustijo v potok v Trboveljščico (Komunala Trbovlje, 2012).
Glavni industrijski onesnaževalci vode v občini Trbovlje so navedeni v preglednici 13.
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Preglednica 13: Pregled večjih onesnaževalcev po količinah odpadne vode

Vir: Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009
6.7. Širjenje poselitve
Prebivalstvo na območju, kjer živi, povzroča odpadke, emisije snovi v zrak in onesnaževanje
voda. Izgubljajo se površine in prihaja do degradacije tal. S širjenjem poselitve se širijo tudi
pritiski na okolje. Zagorska občina je načrtovano širjenje poselitve podala v Občinskem
prostorskem načrtu, Trbovlje pa OPN-ja še niso sprejele.
6.7.1. Širjenje poselitve na območju občine Zagorje ob Savi
Razvoj naselij temelji na zapolnitvi obstoječe pozidave, prenovi obstoječega stavbnega fonda,
zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi naselja na območja, ki so že infrastrukturno
urejena, širitvi naselij v obliki novih sosesk na območjih, ki mejijo na obstoječa naselja in v
katerih je potrebna kompleksna infrastrukturna ureditev in ohranjanju avtohtone razpršene
poselitve zaradi specifike območja (OPN, 2011).
V Zagorju se predvideva obnova na območju Toplic, Farčnikove kolonije in v mestnem jedru,
tu ima obnova prednost pred novogradnjo. Širitve naselij na nove površine se v Zagorju ob
Savi predvidevajo na območju Dolenje vasi, Podvin, Podkraja, Toplic in Sela pri Zagorju
(Slika 59). Oblikovanje novih zazidalnih območij se mora vklopiti v urbano celoto mesta
(OPN, 2011).
Širitve na območju Urbanističnega načrta Kisovec znašajo 17,7 ha površin. Obnova
obstoječega stavbnega fonda na območju trškega jedra – Loke, obrtne cone Loke ter
Borovniškega naselja ima prednost pred novogradnjo. Primarno se mesto usmeri v
notranji razvoj površin, ki so še primerna za pozidavo, po zapolnitvi pa se širi navzven.
Največji del širitve zajema na zahodu območje kamnoloma Borovnik in proizvodnega obrata
(Xella probeton). Na jugu naselja, na območju Zlatega polja se za stanovanja namenjata dve
območji v skupni velikosti cca. 4 ha, predvidena je tudi širitev za osnovno šolo na jugu
območja v velikosti cca 1 ha (Slika 59; OPN, 2011).
Na območju Izlak se ohranja obstoječi razpored dejavnosti znotraj naselja, in sicer se območja
stanovanj prepletajo s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi. Razvoj le teh je enakovredno
usmerjen proti vzhodnem kraku (v Loke) in zahodnem kraku (proti Podlipovici). V osrednjem
delu naselja je z zaokrožitvijo mesta možno pridobiti manjše stanovanjske površine. Območja
stanovanj s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi zasedajo površine na vzhodnem kraku
(pod Špičnikom), zahodnem kraku (proti Podlipovici) in v osrednjem delu naselja (proti
Gmajni in širitev Narofa). Širitev naselja se predvideva na območju Spodnjih Izlake (v naravi
so to kmetijske površine, travniki), velika širitev poselitve se predvideva na območju
Medijskih toplic ter od Podlipovice proti Orehovici (Slika 59; OPN, 2011).
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Slika 59: Predvidena širitev naselij v občini Zagorje

Vir: Mars, 2012.
6.7.2. Širjenje poselitve na območju občine Trbovlje
Občina še ni sprejela Občinskega prostorskega načrta. Vsi podatki o širjenju poselitve so
razbrani iz karte, ki smo jo pridobili iz internih virov občine.
Na severu občine so predvidene širitve naselij Knezdol, Gabrsko, Ostenk in Čeče. Gre
predvsem za zapolnitev prostora med posameznimi hišami. Največje sklenjene površine za
širitev se nahajajo na območju naselja Ostenk. Razvoj naselja Trbovlje temelji na zapolnitvi
obstoječe pozidave in prenovi obstoječega stavbnega fonda. Nekaj malega naj bi se naselje
širilo proti vzhodu. Predvidena je tudi širitev Prapreč in Kleka. V južnem delu občine so
širitve predvidene v naselju Župa, Dobovec in Žavršje (Slika 60).
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Slika 60: Predvidena širitev naselij v občini Trbovlje

Vir podlage: PISO, 2012.
Vir podatkov: Interni podatki občine Trbovlje, 2012.
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7. Dojemanje kakovosti okolja s strani lokalnega prebivalstva
7.1. Rezultati anket
Na preučevanem območju je bila leta 2012 izvedena anketa (Priloga 2) s pomočjo katere smo
želeli ugotoviti dojemanje stanja okolja danes in pred 20 leti s strani občanov. Opravili smo
125 anket, od tega 51 v Trbovljah in 73 v Zagorju.
7.1.1. Splošni kazalci anketiranega prebivalstva
Starost prebivalstva oziroma življenjski cikel praviloma vpliva na njegov odnos do okolja,
kamor sodi tudi odnos do škodljivih učinkov onesnaževanja. S starostjo sta povezana tudi
obseg in vrsta izkušenj, pridobljenih in dojetih informacij. Značilno je, da starejši prebivalci
praviloma bolj prizanesljivo ocenjujejo kakovost bivalnega okolja in ga redkokdaj presojajo
skrajno negativno ali skrajno pozitivno (Špes, 1998).
Izobrazbena sestava prebivalstva je eden najpomembnejših filtrov pri sprejemanju ali
zavračanju informacij. Doslej se je pokazalo, da so niže izobražene skupine prebivalstva
pogosteje zavračale informacije o konkretnih negativnih učinkih onesnaževanja kot više
izobražene, pogosteje kot slednje pa so sprejemale splošne informacije oziroma posplošene
podobe ali mnenja o splošnejših ekoloških problemih (Špes, 1998).
V Trbovljah je bilo anketiranih 13 moških in 38 žensk, povprečna starost anketirancev je 39
let. V Zagorju je bilo anketiranih 23 moških in 50 žensk, s povprečno starostjo 35 let. Največ
sodelujočih ima srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo (Slika 61).
Slika 61: Izobrazbena sestava anketirancev v Trbovljah in Zagorju leta 2012

Vir: Ostrožnik, 2012.
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Trbovlje smo razdelili na tri območja: center, obrobje in periferija. V centru je bilo
opravljenih 28 anket, na obrobju 14 in periferiji 9 (Slika 62). 41 anketirancev živi v občini od
rojstva, 10 jih je priseljenih.
Slika 62: Razdelitev območja anketiranja v Trbovljah

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
Zagorje smo razdelili na tri območja: center, obrobje in periferija. V centru je bilo opravljenih
33 anket, na obrobju 31 in periferiji 9 (Slika 63). 59 anketirancev živi v občini od rojstva, 14
jih je priseljenih.
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Slika 63: Razdelitev območja anketiranja v Trbovljah

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
7.1.2. Odnos anketirancev do okolja v Trbovljah in Zagorju
Pri vprašanju anketirancev kako so zadovoljni s kakovostjo okolja, jih v Trbovljah največ
(71%) odgovorilo, da so zadovoljni, nezadovoljnih pa je 23% prebivalcev. V Zagorju jih je
največ (62%) odgovorilo, da so zadovoljni, nezadovoljnih pa je 26% prebivalcev (Slika 64).
Slika 64: Primerjava dojemanja stanja okolja v Trbovljah in Zagorju leta 2012

Vir: Ostrožnik, 2012.
Na dojemanje kakovosti okolja vpliva lokacija prebivališča znotraj občine, izobrazba,
poreklo in starost. V obeh občinah je največ nezadovoljnih v centru, na obrobju in periferiji je
zadovoljstvo s kakovostjo okolja večje. Pri izobrazbi so rezultati v občinah ravno obratni. V
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Trbovljah je več zadovoljnih tistih, ki imajo srednješolsko izobrazbo, v Zagorju pa anketiranci
z visokošolsko izobrazbo. V obeh občinah so priseljenci bolj zadovoljni s kakovostjo okolja
kot domačini. Starost anketirancev ima zelo različen vpliv. V Trbovljah so ljudje srednjih let
najmanj zadovoljni s kakovostjo okolja v katerem živijo, mlajši (18-24 let) in starejši (65+ let)
so s kakovostjo okolja najbolj zadovoljni. V Zagorju zadovoljstvo z okoljem raste skupaj s
starostjo anketirancev. Najmanj so z okoljem zadovoljni najmlajši (Preglednica 14).
Preglednica 14: Primerjava odgovorov o kakovosti okolja v Trbovljah in Zagorju leta 2012

center
obrobje
periferija
srednješolska
visokošolska
domačin
priseljenec
18-24
25-34
35-49
50-64
64+

Zelo zadovoljni + zadovoljni
Nezadovoljni + zelo nezadovoljni
Trbovlje
Zagorje
Trbovlje
Zagorje
Lokacija bivališča
68%
61%
32%
39%
79%
77%
21%
23%
89%
78%
11%
22%
Izobrazba anketirancev
77%
55%
23%
45%
65%
76%
35%
24%
Poreklo anketirancev
71%
66%
29%
34%
90%
86%
10%
14%
Starost anketirancev
89%
63%
11%
37%
83%
66%
17%
34%
41%
68%
59%
32%
67%
86%
33%
14%
100%
/
0%
/

Vir: Ostrožnik, 2012.
V obeh občinah največ anketirancev meni, da je najbolj moteč pojav v bivalnem okolju
onesnaženost zraka, sledijo degradirane površine in hrup. V Zagorju je je moteča tudi
poškodovana vegetacija. Onesnaženost vode in prsti ne moti nikogar od vprašanih (Slika 65).
Slika 65: Primerjava motečih pojavov v bivalnem okolju v Trbovljah in Zagorju leta 2012

pogostost odgovorov v %
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Vir: Ostrožnik, 2012.
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Zanimalo nas je, katere dejavnosti prebivalci občutijo kot povzročiteljice degradacije ali
onesnaženja okolja. V obeh občinah so prva štiri mesta zajemale naslednje dejavnosti:
industrija znotraj občine, industrija in drugi viri onesnaževanja iz sosednjih občin, promet in
gospodinjstva. V Trbovljah so na prvo mesto postavili industrijo znotraj občine, sledijo
promet, gospodinjstva ter industrija in drugi viri onesnaževanja iz sosednjih občin. Trije
anketiranci so pod rubriko drugo navedli individualna kurišča, kar lahko štejemo k
gospodinjstvom. V Zagorju so najbolj izpostavili industrijo in druge vire onesnaževanja iz
sosednjih občin, sledijo industrija znotraj občine, promet in gospodinjstva (Slika 66).
Slika 66: Primerjava povzročiteljev degradacije/onesnaženja okolja v Trbovljah in Zagorju
leta 2012
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Vir: Ostrožnik, 2012.
Pri vprašanju, če se je današnje stanje okolja izboljšalo v primerjavi s tistim izpred 20. let, jih
je v obeh občinah presenetljivo veliko odgovorilo (37%), da je danes stanje slabše, kljub
temu, da meritve dokazujejo izboljšanje okolja. V Trbovljah ljudje, ki živijo v centru, najbolj
pozitivno dojemajo okolje, saj je odstotek, tistih, ki menijo, da je danes okolje boljše, največji.
V Zagorju je stanje obratno. Ljudje, ki živijo v centru, najbolj negativno dojemajo okolje, saj
je odstotek tistih, ki menijo, da je danes okolje slabše, največji. V obeh občinah ima izobrazba
anketirancev enak vpliv. Ugotovili smo, da več ljudi s srednješolsko izobrazbo trdi, da je
danes okolje slabše kot pred 20. leti, medtem, ko je pri ljudeh z visokošolsko izobrazbo takih
odgovorov manj. Poreklo anketirancev pri tem vprašanju ni imelo veliko vpliva, saj so bili
odgovori podobni, ne glede na to ali je šlo za priseljenca ali domačina. V Trbovljah in
Zagorju je v starostni skupini 50-64 let največji odstotek tistih, ki meni, da je danes stanje
okolja boljše kot pred 20. leti. V Trbovljah je ta odstotek najnižji v starostni skupini 18-24 let,
v Zagorju pa v starostni skupini 25-34 let (Preglednica 15).
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Preglednica 15: Primerjava odgovorov o spremembah kakovosti okolja v Trbovljah in
Zagorju leta 2012
Boljše
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70%
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Vir: Ostrožnik, 2012.
Tiste anketirance, ki so odgovorili, da je danes stanje okolja slabše kot pred 20. Leti, smo
vprašali, kateri procesi so krivi za poslabšanje stanja okolja. Odgovori so bili med občinama
zelo podobni. Največ jih je odgovorilo, da je krivo povečanje prometa, dejavnost podjetij
(TET, Lafarge, IGM, Svea), potrošništvo in pozidava (Slika 67).
Slika 67: Primerjava povzročiteljev poslabšanja stanja okolja v Trbovljah in Zagorju leta 2012
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Vir: Ostrožnik, 2012.
Tiste anketirance, ki so odgovorili, da je danes stanje okolja boljše kot pred 20. Leti, smo
vprašali, kateri so razlogi za izboljšanje stanja okolja. V Trbovljah je na prvem mestu
namestitev čistilnih naprav, sledijo propad industrije, skrb prebivalcev in zapiranje rudnikov.
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V Zagorju sta na prvem mestu zapiranje rudnikov in namestitev čistilnih naprav, sledita skrb
prebivalcev in občinski ukrepi (Slika 68).
Slika 68: Primerjava razlogov za izboljšanje stanja okolja v Trbovljah in Zagorju leta 2012
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Vir: Ostrožnik, 2012.
Pri vprašanju o prizadevanju organov občine za izboljšanje okolja je porazdelitev odgovorov
v občinah podobna. Nekoliko večje je zadovoljstvo s prizadevanjem organov občine v
Zagorju. Največ jih meni, da so občinski organi v preteklih letih s svojimi projekti in ukrepi
izboljšali okolje (Trbovlje – 59%, Zagorje - 73%), vendar bi se lahko bolje potrudili. V
Trbovljah jih 21% misli, da občinski organi v preteklih letih niso ničesar storili za izboljšanje
okolja, v Zagorju je takšnih odgovorov 12%. Sledijo odgovori, da so občinski organi v
preteklih letih naredili vse, kar je bilo v njihovi moči za izboljšanje okolja (Trbovlje – 16%,
Zagorje 11%). V obeh občinah jih 4% meni, da so občinski organi s svojimi ukrepi poslabšali
okolje (Slika 69).
Slika 69: Primerjava prizadevanj organov občine v Trbovljah in Zagorju leta 2012

Vir: Ostrožnik, 2012.
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Anketiranci so lahko podali lastne predloge za izboljšanje stanja okolja v občini. V Trbovljah
so največkrat predlagali, da bi morali občinski organi prepovedati obratovanje podjetij, ki
onesnažujejo okolje (predvsem Lafarge), uvesti strožja merila in nadzor nad podjetji. Zelo jih
moti tudi promet v centru mesta in bi si želeli, da bi občina bolj uredila in spodbujala javni
promet. Želijo si, da bi bil plinovod in toplovod speljan po celotni občini in subvencije za
toplotno izolacijo hiš. V Zagorju so prav tako največkrat predlagali, da bi morali občinski
organi prepovedati sežiganje odpadkov v podjetju Lafarge, uvesti strožja merila in nadzor nad
podjetji. Prebivalce bi morali ozaveščati in spodbujati k boljšemu ravnanju z okoljem. Želijo
si tudi namestitve različnih čistilnih naprav.
Na vprašanje, kaj so sami pripravljeni storiti za izboljšanje okolja, so odgovori med občinama
skoraj enaki. Na prvih štirih mestih so zmanjšanje porabe elektrike in vode, uporaba
obnovljivih virov energije za ogrevanje, sodelovanje v prostovoljnih akcijah, strankah,
ekoloških gibanjih in izboljšava izolacije stanovanja/hiše. V Trbovljah nihče ne bi plačeval
okoljskih davkov, bi pa nekateri več hodili peš in ločevali odpadke (Slika 70).
Slika 70: Primerjava pripravljenosti občanov za izboljšanje okolja v Trbovljah in Zagorju leta
2012

Kaj ste sami pripravljeni storiti za izboljšanje
stanja okolja?
pogostost odgovorov v %
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Sodelovanje v prostovoljnih
akcijah, strankah, ekoloških
gibanjih

Zmanjšati porabo vode in
elektrike

Plačevanje okoljskih davkov

Uporabljati javna prevozna
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energije za ogrevanje (sončni
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stanovanja/hiše
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Vir: Ostrožnik, 2012.
7.2. Primerjava z anketo iz leta 1993 za občino Trbovlje
Pri ugotavljanju sprememb v odnosu do okolja bomo uporabili raziskavo iz leta 1994.
Anketiranje je bilo za ta namen izvedeno leta 1993 (Špes, 1998).
Leta 1993 je bilo z okoljem zelo zadovoljnih 3% anketirancev, zadovoljnih je bilo 36%,
nezadovoljnih 40% in zelo nezadovoljnih 21%. Leta 2012 se je splošno zadovoljstvo z
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okoljem izboljšalo. 4% anketirancev je z okoljem zelo zadovoljnih, 71% zadovoljnih, 23%
nezadovoljnih in 2% zelo nezadovoljnih. Glede na meritve, ki so bile opravljene v zadnjih 20
letih, se je stanje okolja dejansko izboljšalo, kar se je pokazalo tudi z odgovori (Slika 71).
Slika 71: Dojemanje stanja kakovosti okolja v občini Trbovlje leta 1993 in 2012

Vir: Špes, 1998, Ostrožnik, 2012.
Špesova je v svoji analizi ugotovila, da med različnimi starostnimi skupinami ni večjih
odstopanj pri ocenjevanju kakovosti okolja. Le v najbolj onesnaženih predelih so mlajši
pogosteje nezadovoljni, srednje in starejše starostne skupine pa so z okoljem bolj zadovoljne
(Špes, 1998). Rezultati ankete opravljene leta 2012 so pokazali, da so z okoljem najbolj
nezadovoljne srednje starostne skupine, najbolj zadovoljni pa so starejši (Preglednica 14).
Poreklo anketirancev leta 1993 ni imelo vpliva na odgovore. Ne glede na to ali je šlo za
domačina ali priseljenca, je bilo njegovo dojemanje okolja podobno. Letos pa se je pokazalo,
da so priseljenci bolj zadovoljni s kakovostjo okolja kot domačini (Preglednica 14).
Anketiranje leta 1993 in 2012 je pokazalo, da so višje izobraženi ljudje bolj kritični do
kakovosti okolja in so z njim manj zadovoljni kot nižje izobraženi ljudje.
Najbolj moteč pojav v bivalnem okolju, je bil leta 1993 onesnažen zrak, sledil je hrup,
degradirane površine in onesnaženost voda. Sedanja raziskava kaže, da je še vedno najbolj
moteč pojav onesnažen zrak, sledijo mu degradirane površine in hrup. Leta 1993 so
onesnaženje/degradacijo pripisovali industriji, gospodinjstvom (individualna kurišča) in
prometu. Te dejavnosti so tudi danes po mnenju anketiranega prebivalstva povzročiteljice
onesnaženja.
V raziskavi leta 1993 je 43% anketirancev menilo, da se je v zadnjih 10 letih onesnaženost
okolja povečala, 38% jih je odgovorilo, da se stanje ni spremenilo in slaba petina, da se je
onesnaženje v zadnjih 10 letih zmanjšalo. V naši raziskavi jih 37% meni, da se je stanje
okolja v zadnjih 20 letih poslabšalo, 63% pa, da je stanje okolja boljše. Pri obeh raziskavah so
anketiranci na prvem mestu pripravljeni varčevati s porabo elektrike in vode.
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8. Ukrepi
Pred letom 2001 ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja niso bili sistematično načrtovani,
ampak so bili bolj ali manj omejeni na nujne sprotne sanacije. Po letu 2001 so občine začele
pripravljati regionalne razvojne programe (RRP), kasneje pa tudi občinske programe varstva
okolja (OPVO). Vsakemu ukrepu v RRP-ju in OPVO-ju smo določili rang glede na
realizacijo ciljev:
1.
dosežen cilj
2.
cilj dosežen skoraj v celoti
3.
delno dosežen cilj
4.
cilj ni dosežen
5.
cilj je načrtovan v prihodnosti
6.
stalna naloga

8.1. Ukrepi pred letom 2001
8.1.1. Trbovlje
Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka: Junija 1990 je bil sprejet Sanacijski program na
področju varstva zraka v občini Trbovlje. Z izvajanjem programa se je v obdobju 1992-2001
izvedlo preko 1300 priklopov stanovanjskih in poslovnih enot, ter osnovnih šol na
vročevodno omrežje. Program je prepovedal kurjenje premoga v mestni toplarni. V letih
1993/1994 je toplarna prešla na uporabo zemeljskega plina (Interni vir občine Trbovlje).
Ukrepi za izboljšanje kakovosti vode: Opravljena so bila različna vzdrževalna dela na
področju vodovodnega omrežja. Zamenjali so obstoječe dotrajane vodovode z namenom
zagotavljanja pitne in požarne vode. V vodovodni sistem so bile uvedene telemetrije za
potrebe spremljanja delovanja sistema rezervoarjev, črpališč, priprave pitne vode in
daljinskega upravljanja vodovodnega sistema. Čistilna naprava je začela delovati leta 2010,
vendar je bilo primarno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno. Ena cev poteka od križišča
Sušnik do Trga revolucije, od Trga revolucije do Zavarovalnice Triglav pa dve cevi (Interni
vir občine Trbovlje).
Degradirane površine: Degradirane površine v občini so predvsem posledica
premogovništva in propadle industrije v zadnjih letih, zato pred letom 2001 ni bilo sanacije
(Interni vir občine Trbovlje).
8.1.2. Zagorje
V Zagorju so se ukrepi za izboljšanje okolja nanašali predvsem na sanacijo degradiranih
rudniških površin. Najprej je bila urejena zahodna stran Ruardija sredi 90. let. Zravnali so
površino, uredili odvodnjavanje in posadili 1800 sadik češenj. Na vzhodnem delu so bile
razmere slabše. Sanacija se je pričela leta 2000 in končala 2004. Območje je namenjeno
športni in rekreativni dejavnosti. Med zahtevne projekte je sodila Podstrana nad mestnim
središčem, saj je bilo območje zelo plazovito. Sanacija se je pričela leta 1997 in končala 2004.
Leta 2002 je bilo dokončno urejeno območje Orleka vzhodno od Kotredeščice. Program
sanacije pa je vključeval tudi rušenje rudniških objektov oziroma njihovo prodajo. Najprej so
odstranili rudniški železniški tir, ki je potekal od separacije do tovarne IGM. Danes tu poteka
obvoznica. Leta 1997 so porušili drobilnico in objekt separacije. Porušili so tudi večino drugih
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rudniških in spremljevalnih objektov: stanovanjska objekta Pod skalo in Za ponom,
sindikalno stavbo, remontne delavnice za popravilo verig in hidravlično podporje ter
separacijski most. Nekdanja rudarska kopalnica je bila preurejena v proizvodne prostore
družbe Je&Gr. Leta 1997 so uredili upravno zgradbo rudnika. Poleg uprave se v njej nahajajo
še prostori Zasavske ljudske univerze. Istega leta so začeli urejati OIC Kisovec na območju
nekdanjih proizvodnih prostorov jame Loke in njene okolice. Večino zemljišč v obrtni coni
ima v lasti družba EVJ Elektroprom. Stare rudniške objekte je prenovila v upravno prodajalne
prostore. Sam izvozni stolp jame Loke in strojnico so preuredili v tehnični spomenik z
muzejem. Po prodaji zemljišč v OIC Kisovec se je rudnik lotil urejanja OIC Toplice.
Središčni objekt v industrijski coni sta odkupila Regionalni center za razvoj in Oria
Computers ter ga povsem preuredila (Rozina, 2005).

8.2. Ukrepi po letu 2001
Občina Trbovlje je od leta 2001 dalje načrtovala 44 ukrepov. 34% ukrepov se še ni začelo
izvajati, ker so predvideni za prihodnost. 20,5% ciljev je bilo v celoti doseženih, enak
odstotek jih je bilo neuresničenih. V 45,5% so ukrepe začeli izvajati ali jih izvedli do konca
(1.+2.+3. rang). Občina Zagorje je načrtovala 29 ukrepov. 14% jih nameravajo uresničiti v
prihodnosti. 7% ciljev je bilo v celoti doseženih, 27,5% ciljev je bilo nedoseženih. V 44,5%
so ukrepe začeli izvajati ali jih izvedli do konca (1.+2.+3. rang) (Preglednica 16).
Preglednica 16: Realizacija ukrepov v občini Trbovlje in Zagorje med leti 2001 in 2012
Rang
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Vir: Ostrožnik, 2012.
Med leti 1991 in 2012 je bilo v Trbovljah in Zagorju načrtovanih kar nekaj ukrepov na
področju varstva okolja, vendar le nekaj takšnih, ki so dejansko pripomogli k izboljšanju
kakovosti, ostali pa so bili neuresničeni ali pa je bil rezultat v obliki raziskav, ki za enkrat še
ne kažejo učinkov.
Konkretni ukrepi, ki so izboljšali kakovost okolja v Trbovljah, so naslednji (Preglednica 17;
Preglednica 18; Preglednica 20; Slika 72; Slika 74; Slika 76):
- prepoved kurjenja premoga v mestni toplarni in priklop stanovanjskih ter poslovnih
enot na vročevodno omrežje,
- razžveplevalna naprava v TET,
- razžveplevalna naprava in naprava za zmanjšanje koncentracije dušikovih oksidov v
Lafarge Cement,
- plinski motor v toplarni Polaj,
- meritve NO2 na Dobovcu,
- obnova in dograditev vodovoda,
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-

čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda,
sanacija odlagališča komunalnih odpadkov Neža in vzpostavitev regionalnega sistema
ravnanja s komunalnimi odpadki,
začasna sanacija degradiranih rudniških površin,
odvodnjavanje na območju Nasipov, AMD – IPOZ – potok Trboveljščica, OIC Neža,
ureditev ceste Opekarna – Nasipi in Terezija rov – Ribnik – Gvido,
ureditev severnega dela odlagališča Prapretno.

Konkretni ukrepi, ki so izboljšali kakovost okolja v Zagorju, so naslednji (Preglednica 17;
Preglednica 18; Preglednica 19; Slika 73; Slika 75; Slika 77):
- zamenjava peči za žganje keramike v tovarni ETI,
- namestitev vrečastih filtrov na peči v tovarni IGM,
- rekonstrukcija zagorske toplarne in vgradnja elektrofiltra.
- sanacija odlagališča komunalnih odpadkov kamnolom Zagorje in vzpostavitev
regionalnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki,
- sprotno posodabljanje vodovodnega omrežja,
- obsežna sanacija v okviru zapiralnih del rudnika (poglavje 8.1.2.).
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Preglednica 17: Ukrepi v regionalnem razvojnem programu za Zasavje 2001-2006
Ukrep

Ekološka sanacija
Termoelektrarne
Trbovlje

Regionalni sistem
oskrbe z zemeljskim
plinom

Sistem regionalno
zasnovanega ravnanja
s komunalnimi
odpadki

Sestavina okolja

Projekti

Nosilci

Terminski načrt

Območje

Doseženost cilja

Komentar

zrak

Gradnja
razžvepljevalne
naprave
Termoelektrarne
Trbovlje

TET, Občina Trbovlje,
Ministrstvo za okolje
in prostor,
Elektrogospodasrtvo
Slovenije

2002-2004

Lokacija TET

1.

Leta 2005 zgrajena
razžveplevalna naprava.

zrak

Povezava plinovoda
Sevnica-Radeče s
plinovodom
Trojane-Hrastnik;
Gradnja
vzporednega
plinovoda TrojaneTrbovlje.

Zasavske občine, Geoplin d.o.o.,
Ljubljana.

2002-2006

Dolinsko
kotlinska,
najgosteje
naseljena in
urbanizirana
območja regije.

3.

Potekajo priprave na
začetek investicij.

2.

Delež prebivalcev z rednim
odvozom odpadkov se je iz
91% (2000) povečal na
97,3% (2005). Cilj je bil
99% prebivalcev z rednim
odvozom odpadkov in je
delno dosežen. Delež
ponovno uporabljenih
komunalnih odpadkov se
je iz 10% (2000) povečal
na 11,7%. Cilj je bil delno
dosežen, planirano je bilo
15-20% ponovno
uporabljenih komunalnih
odpadkov.

3.

Kakovost rečne vode se je
zboljšala, saj se je regija
iz 4. kakovostnega razreda
splošne onesnaženosti
uvrstila v 2.-3. razred. Cilj
je bil v celoti uresničen.
Projekt priključenosti
prebivalcev na čistilne
naprave je le delno
uresničen, saj je projekt v
začetni fazi; cilj bo
uresničen čez nekaj let.

Vzpostavitev
regionalnega
sistema ravnanja s
komunalnimi
odpadki in
medobčinskega
centra za ravnanje z Komunalna podjetja v
podzemne vode,
odpadki;
regiji; Zasavske občine;
degradirane
Regionalno
Ministrstvo za okolje
površine
odlagališče
in prostor.
komunalnih
odpadkov Unično
(Hrastnik); Sanacija
komunalnih
odlagališč
odpadkov.

Gradnja
kolektorskih
sistemov; Gradnja
komunalnih
Gradnja osrednjih
Komunalna podjetja v
čistilnih naprav v
čistilnih naprav in
regiji; Zasavske občine;
površinske vode
Zagorju (s
kolektorskih sistemov
Podjetja v regiji
Kisovcem)-15 000
PE, na Izlakah 3000
PE, v Trbovljah-22
000 PE

Izboljšanje kakovosti
pitne vode regionalno
pomembnih črpališč

Regionalno zasnovana
sanacija degradiranih
zemljišč

podzemne vode

Študije
opredeljevanja
varstvenih pasov
črpališč pitne vode;
Sanacija
hidrogeografskih
zaledij regionalno Komunalna podjetja v
pomembnih
regiji; Zasavske občine
črpališč; Vrtine za
nova črpališča
vode v globljih
plasteh
karbonatnih
kamnin.

degradirane
površine

Zaključek sanacije
degradiranih
Rudnik Zagorje v
premogovniških
zapiranju; Rudnik
površin v Zagorju; Trbovlje - Hrastnik; TE
Sanacija
Trbovlje; Zasavske
degradiranih
občine; Ministrstvo za
premogovniških in gospodarstvo (z RRA)
drugih površin
Ministrstvo za okolje
območja Trbovljein prostor
Hrastnik.

2001-2006

Poseljena
območja regije.

2002-2010

Dolinsko
kotlinska,
najgosteje
poseljena in
urbanizirana
območja regije

2002-2006

Hidrogeografska
zaledja zlasti 15
regionalno
pomembnih
črpališč vode zaledja izvirov

3.

Delež mikrobiološko
ustreznih vzorcev pitne
vode se je iz 78% ustreznih
vzorcev povečal na 83,1%
ustreznih vzorcev. Cilj je
bil 90-95% ustreznih
vzorcev in je delno
dosežen.

2001-2006

Degradirana
premogovniška in
druga območja v
občinah
Zagorje,Trbovlje
in Hrastnik.

1.

Cilj sanacije degradiranih
zemljišč je realiziran,
predvsem v okviru
sanacijskih del RTH.

Vir: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002.

86

Preglednica 18: Ukrepi v regionalnem razvojnem programu za Zasavje 2007-2013
Ukrep

Sestavina okolja

Nosilci

Terminski načrt

Območje

Doseženost
ciljev

Ekološka
sanacija največjih
zasavskih
onesnaževalcev

zrak,
degradirane
površine

Podjetja,
država,
Ministrstvo
za okolje in
prostor,
Agencija
Republike
Slovenije za
okolja in
prostor.

Naravna
dediščina in
zavarovana
območja

rastlinstvo in
živalstvo

Država,
Zasavske
občine

2007-2013

Celotna
regija

3.

Sanacija starih
zaščitenih
stanovanj

degradirane
površine

Občini
Zagorje in
Trbovlje

2007-2013

Trbovlje in
Zagorje

4.

Regionalno
zasnovana
sanacija
degradiranih
površin v regiji

degradirane
površine

Rudnik
Zagorje v
zapiranju,
RTH

2007-2010

Zasavske
občine

3.

Izboljšanje
kakovosti vodnih
ekosistemov in

površinske in
podzemne vode

Občini
Zagorje in
Trbovlje,

2007-2013

Trbovlje in
Zagorje

3.

2007-2013

Celotna
regija

3.

Komentar
Na merilni postaji Dobovec
od leta 2010 dalje merijo
NO2. Ostale postaje niso bile
posodobljene. Urejen je bil
severni in južni del
odlagališča Prapretno,
končna sanacija pa je
predvidena za leto 2015, ko
bodo nehali odlagati
odpaden material iz TET.
Leta 2007 je bila izdelana
študija Delež velikih
nepremičnih virov emisij pri
obremenjevanju zraka v
Zasavju ter njihov vpliv na
kakovost zraka v Zasavju,
katere naročnika sta bila TET
in Lafarge Cement.
Krajinska parka Kum in
Mrzlica še vedno nimata
upravljavca. Za območje
Kopitnika je v pripravi
projekt ureditve in
razglasitve Krajinskega parka
Kopitnik.
Projekt sanacije rudarske
kolonije Njiva je propadel
zaradi različnih interesov.
Občina bi rada obnovila
celotno kolonijo, podjetje
Spekter pa bi jo delno podrl.
Problem je tudi v tem, da je
kolonija pod spomeniškim
varstvom, hkrati pa občina
nima dovolj finančnih
sredstev za obnovo. Kolonija
Ob cesti in Terezija nista bili
sanirani, prav tako ne
kolonija na Šahtu - Kisovec
in Okrogarjeva kolonija v
Zagorju.
Urejeno je bilo
odvodnjavanje na območju
Nasipov, AMD – IPOZ –
potok Trboveljščica, OIC
Neža. Urejena je bila tudi
cesta Opekarna – Nasipi in
Terezija rov – Ribnik –
Gvido. Vzpostavljen je bil
zbirni center gradbenih
odpadkov za potrebe
Zasavske regije blizu vasi
Retje. Na Kipah v Trbovljah
so bile poskusno zasajene
hitrorastoče vrbe. RTH se je
tako med prvimi
gospodarskimi družbami pri
nas odločil za poskusno
pridelovanje lesne biomase
v energetske namene na
območju degradiranih
površin. V Zagorju je
potekala nadaljna sanacija
območja Toplic.
V Trbovljah je bilo
obnovljenega in
dograjenega 2,515 km
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regionalno
pomembnih
vodnih virov
pitne vode

Regionalni
sistem oskrbe z
zemeljskim
plinom

Sistem
regionalno
zasnovanega
ravnanja s
komunalnimi
odpadki

zrak

Ministrstvo
za okolje in
prostor,
komunalna
podjetja
Zasavske
občine,
Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj in
tehnologijo.

vodovoda (Planinska vas,
Peko-Pirnat, vodovod Čeče,
vodovod Dobovec).

2007-2013

Celotna
regija

3.

V letu 2009 je bilo v toplarni
Polaj postavljeno
postrojenje za soproizvodnjo
toplotne in električne
energije SPTE 2 s plinskim
motorjem.
Na lokaciji opuščenega
odlagališča Neža v Trbovljah
so se pričela gradbena dela
za ureditev platoja za
sprejem in predelavo
inertnih gradbenih
odpadkov. Za izgradnjo
regijske kompostarne,
sortirnice suhe frakcije,
širitev prostorskih kapacitet
deponije in ureditev
dovozne ceste Marno –
Unično se nadaljuje
pridobivanje soglasij za
izdajo gradbenega
dovoljenja.
V občini Trbovlje so 2011
pričeli z izgradnjo
sekundarnega
kanalizacijskega omrežja.
Leta 2009 so končali z
gradnjo osrednje čistilne
naprave, septembra 2010 pa
je začela z rednim
obratovanjem. V občini
Zagorje se je projekt
izgradnje centralne čistilne
naprave ustavil zaradi
pritožbe in razveljavitve
razpisa za izbiro izvajalca.

podzemne
vode,
degradirane
površine

Ministrstvo
za okolje in
prostor,
Zasavske
občine.

2007-2013

Celotna
regija

3.

površinske vode

Ministrstvo
za okolje in
prostor,
Zasavske
občine.

2007-2013

Trbovlje in
Zagorje

3.

Preusmerjanje
kmetij v ekološko
kmetovanje

podzemne in
površinske
vode, zrak, prst,
rastlinstvo in
živalstvo

Kmetijsko
gozdarska
zbornica
Slovenije zavod
Ljubljana,
Združenje
ekoloških
kmetov
Lukovica.

2007-2013

Trbovlje in
Zagorje

4.

Projekti se niso začeli
izvajati.

Uskladitev
kmetovanja in
varovanja narave
na zavarovanih
in erozijskih
območjih

prst, rastlinstvo
in živalstvo

kmetije

2007-2013

Trbovlje in
Zagorje

4.

Projekti se niso začeli
izvajati.

Gradnja
osrednjih
čistilnih naprav
in kolektorskih
sistemov

Vir: Regionalni razvojni program Zasavja: 2007-2013, 2007.
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Preglednica 19: Ukrepi v Občinskem programu varstva okolja za občino Zagorje ob Savi
2012
Okoljski cilji

Sistemski ukrepi

Izboljšanje
kakovosti zraka
ob prometnicah
– zmanjšanje
emisij iz
prometa

Zagotovitev
prostorskih in drugih
pogojev za izgradnjo
obvoznice trajnostna rešitev
lokalnega prometa.
Zmanjšanje
(predvsem)
tranzitnega prometa
skozi Zagorje in
strategija razvoja
kolesarskih in pešpoti
- trajnostna rešitev
lokalnega prometa.

Zmanjšanje
emisij onesnažil
v zrak iz
industrijskih
virov v občini

Moratorij na posege,
ki povečujejo
obstoječo raven
emisij.

Zmanjšanje
daljinskega
onesnaževanja

Konstruktivno
sodelovanja pri
odločanju o zadevah
povezanih s
potencialnimi
onesnaževalci zraka v
sosednjih občinah.

Racionalna raba
energije –
povečanje
energetske
učinkovitosti,
zmanjšanje
emisij onesnažil
iz kurišč ter
individualnih
kurišč
Zagotavljanje
celostnega
zajemanja in
čiščenja
komunalnih
odpadnih in
meteornih voda
ter odpadnih
voda kot
posledice
gospodarske
dejavnosti
Posodobitev in
sanacija
vodovodnega
omrežja za
namenom
zmanjšanje
izgub na
cevovodih in s
tem zmanjšanje
potrebe po
zajemanju vode
Zmanjšanje

Sestavina
okolja

zrak

Nosilci

Občina Zagorje
ob Savi

Terminski
načrt

do leta
2025

zrak

Občina Zagorje
ob Savi

do leta
2015

zrak

Občina Zagorje
ob Savi kot
predlagatelj
Vladi Republike
Slovenije oz.
pristojnim
ministrstvom

do leta
2013

zrak

Občina Zagorje
ob Savi kot
predlagatelj
Vladi RS oz.
pristojnim
ministrstvom

zrak

Občina Zagorje
ob Savi,
koncesionarji,
koordinatorji,
Eko sklad.

podzemne in
površinske
vode

Občina Zagorje
ob Savi, Javno
podjetje
Komunala
Zagorje d.o.o.,
lokalno
gospodarstvo –
industrija

Dosledno izvajanje in
po potrebi sprotno
prilagajanje
strategije, programov
vezanih na področje
zagotavljanja pitne
vode.

Ozaveščanje

Energetska strategija
občine v skladu s
predvidenimi ukrepi
za vzpodbujanje po
Uredbi o načrtu za
kakovost zunanjega
zraka na območju
občin Trbovlje,
Zagorje ob Savi in
Hrastnik + celovite
energetske sistemske
rešitve.
Dosledno izvajanje in
po potrebi sprotno
prilagajanje
strategije, programov
celostnega zajemanja
in čiščenja
komunalnih
odpadnih in
meteornih voda ter
odpadnih voda kot
posledice
gospodarske
dejavnosti.

Doseženost
ciljev

5.

5.

Komentar

Projekti so načrtovani

Cestno omrežje, kolesarske steze
in pešpoti se sprotno obnavljajo.
Še vedno pa je v občini kar nekaj
odsekov, kjer ni kolesarskih stez,
ki bi bile nujno potrebne.

3.

Javno podjetje Komunala
Zagorje, BARTEC Varnost, SVEA,
IPAM, in Xella Porobeton še niso
IPPC zavezanci.

3.

Občina ni dosegla dogovora z LC
o sportnem posredovanju
kompletnih poročil o izvedenih
meritvah emisij v zrak, prav tako
ni pridobila statusa stranke pri
pridobivanju OVD. Razen LC in
TET nobeno drugo podjetje in
IPPC zavezanec.

5.

Leta 2012 je bil izdelan Lokalni
energetski koncept občine
Zagorje ob Savi. V njem so podani
konkretni ukrepi na področju
energetske oskrbe.

stalna
naloga

6.

Projekt izgradnje centralne
čistilne naprave in manjkajoče
kanalizacije se je upočasnil zaradi
pritožbe in razveljavitve razpisa
za izbiro izvajalca. 18.4.2013 je bil
razpis ponovno objavljen,
izvajalec še ni izbran.

podzemne
vode

Občina Zagorje
ob Savi, Javno
podjetje
Komunala
Zagorje d.o.o.

stalna
naloga

6.

Operativni cilji ukrepa so v
stalnem izvajanju.

pitna voda

Občina Zagorje

stalna

6.

Operativni cilji ukrepa so v

do leta
2013

do leta
2014
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porabe pitne
vode v
gospodinjstvih
in pri drugih
končnih
porabnikih

prebivalstva o
varčevanju s pitno
vodo.

Izboljšanje
kakovosti tal izboljšanje
kakovosti
bivanja

Priprava strategije
varstva tal v občini na
osnovi predhodno
opravljenih
kontrolnih meritev.
Strategija
vzpostavitve
konstruktivnega
sodelovanja pri
odločanju o zadevah
povezanih s
potencialnimi
onesnaževalci zraka v
sosednjih občinah.

Omejevanje
širjenja
poselitve brez
ustrezne
infrastrukture,
ohranjanje
zelenih površin,
pridobivanje
površin za
prostočasne in
rekreacijske
dejavnosti

Priprava in
izvrševanje strategije
na obravnavanem
področju.

Okolju prijazno
kmetijstvo

Spodbujanje
kmetovanja, še
posebej ekološkega
načina kmetovanja (v
neonesnaženih
območjih občine) ter
razvoja dopolnilnih
dejavnosti.

Zagotavljanje
zakonsko
usklajenega ter
ekološko in
ekonomsko
uravnovešenega
celovitega
ravnanja ter
gospodarjenja z
odpadki

degradirane
površine

ob Savi, Javno
podjetje
Komunala
Zagorje d.o.o.,
gospodinjstva

naloga

stalnem izvajanju.

Občina Zagorje
ob Savi

do leta
2014

5.

Manjše sanacije degradiranih
površin se sprotno izvajajo,
strategija varstva tal v občini pa
še ni pripravljena.

prst

Občina Zagorje
ob Savi

do leta
2012

4.

V letu 2012 niso bile izvedene
meritve onesnaženosti prsti.
Praktično se ni storilo ničesar za
zmanjšanja daljinskega
onesnaževanja iz sosednjih občin.

degradirane
površine

Občina Zagorje
ob Savi

stalna
naloga

6.

Operativni cilji ukrepa so v
stalnem izvajanju.

prst

Občina Zagorje
ob Savi,
Kmetijsko
svetovalna
služba.

do leta
2013

3.

Izvajanje ukrepa poteka v obliki
predavanj in delavnic.

2.

Odvažanje mešanih komunalnih
odpadkov na odlagališče Unično
že poteka. Za izgradnjo regijske
kompostarne, sortirnice suhe
frakcije in širitev prostorskih
kapacitet deponije Unično se
nadaljuje pridobivanje soglasij za
izdajo gradbenega dovoljenja.
Popis in delna sanacija divjih
odlagališč sta se izvajala v okviru
akcije Očistimo Slovenijo.

Organizacija in
nadzor (spremljanje,
izboljšave,
prilagajanje,
investicije) nad
delovanjem javne
službe za ravnanje z
odpadki.

podzemne
vode,
degradirane
površine

Javno podjetje
Komunala
Zagorje d.o.o.

do leta
2013

Komunikacija z
različnimi ciljnimi
skupinami javnosti z
namenom
informiranja in
ozaveščanja o
celovitem
gospodarjenju z
odpadki.

podzemne
vode,
degradirane
površine

Občina Zagorje
ob Savi, Javno
podjetje
Komunala
Zagorje d.o.o.

do leta
2013

1.

Javno podjetje Komunala Zagorje
skrbi za redno informiranje in
ozaveščanje o gospodarjenju z
odpadki.

Konstruktivno
sodelovanje pri
odločanju o zadevah,
povezanih s
potencialnimi
predelovalci
odpadkov v sosednjih
občinah.

posreden
vpliv na
kakovost
zraka

Občina Zagorje
ob Savi (župan)

do leta
2013

2.

Prizadevanje župana za
prenehanje kurjenja odpadkov v
LC, vendar ne najbolj uspešno.

Vir: Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012.
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Preglednica 20: Ukrepi v Občinskem programu varstva okolja za občino Trbovlje 2009
Operativni cilji

Projekti

Ugotovitev
natančnih
kazalcev stanja
onesnaženosti
zraka za vse
emitirana
onesnaževala na
območju
celotne občine
Trbovlje z
obravnavo vseh
možnih
dogodkov in
lastnosti in
izvedba ukrepov
za izboljšanje
stanja.

Izdelava katastra
onesnaževalcev zraka
na območju
celotnega Zasavja
(nepremični viri
onesnaževanja
zraka).
Študija imisijskih
koncentracij
onesnaževal na
območju Zasavja s
kartografsko
opredelitvijo.
Operativni program
zmanjšanja
onesnaženosti zraka
na območju
celotnega Zasavja.

Uporaba
najboljših
razpoložljivih
tehnik in
zagotavljanje
najmanjših
možnih emisij v
termoelektrarni
in industriji.

Posodobitev
proizvodnih procesov
v industriji in
energetiki z
uvajanjem za okolje
najmanj škodljivih
tehnologij

Zmanjšanje
emisij PM10 v
zraku.

Zagotovitev
optimalnega
obratovanja
odžveplevalnih
naprav in ostalih
naprav za
zmanjševanje emisij v
sklopu
termoelektrarne,
cementarne in ostale
industrije v okolici.
Tedensko mokro
čiščenje cest, kjer se
izvaja transport
surovine v
cementarno (spodnji
del doline).

Trajna
dostopnost do
podatkov o
kakovosti zraka
in podatkov o
vplivih na
onesnaženje.
Izboljšanje
mikroklime v
mestnem jedru
Ohranjanje
pomembnih
območij narave,
vrst in
habitatnih tipov
v občini.
Ugotovitev
stanja
ogroženosti tal
v občini in
reševanje

Zagotovitev trajne
dostopnosti do
podatkov o kakovosti
zraka.

Sestavina
okolja

Nosilci

Terminski
načrt

Doseženost
ciljev

Komentar

zrak

Občine
Zasavske
regije

2009-2010

3.

Vzpostavljen je bil Regijski
odbor za okolje in zdravje, ki
sodeluje pri izdelavi katastra
onesnaževalcev.

zrak

Občina
Trbovlje

do leta
2011

4.

Študija še ni izdelana.

zrak

Občina
Trbovlje

do leta
2012

4.

zrak

Podjetja

po letu
2013

5.

zrak

Podjetja

do leta
2009

Študija imisijskih koncentracij
onesnaževal na območju
Zasavja še ni izdelana, zato
tudi ni mogoče izdelati
operativnega programa.
Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Podatkov o optimalnem
delovanju odžveplevalnih in
drugih naprav nismo uspeli
dobiti, saj za delovanje skrbijo
podjetj
/

Projekt se ne izvaja
zrak

Lafarge
Cement

2009-2013

4.

zrak

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Povečanje števila
dreves v naselju
Trbovlje (parki, poti).

zrak

Občina
Trbovlje

do leta
2009

4.

Izdelava načrta
upravljanja varovanih
območij na območju
občine.

rastlinstvo in
živalstvo

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Izvedba celovitega
monitoringa
onesnaženosti tal in
popis erozijskih žarišč
na območju občine.

prst,
degradirane
površine

Občina
Trbovlje

do leta
2013

4.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Občina dreves ni zasadila.
Leta 2011 je okoli 350 dreves
skupaj z osnovnošolci zasadilo
podjetje Lafarge Cement v
kamnolomu Plesko.
Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Projekt se še ni začel izvajati.
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problematike.

Ohranjanje in
varovanje
najboljših
kmetijskih
zemljišč (nova
kategorizacija
kmetijskih
zemljišč).
Zagotovitev
ustreznega
varovanja virov
pitne vode.

Posodobitev in
dograditev
sistemov oskrbe
s pitno vodo.

Zagotovitev
ustreznega
odvajanja in
čiščenja
odpadne vode
za vse
prebivalce v
občini.

Zmanjšanje
količine
odloženih
odpadkov in
povečanje
deleža ločeno
zbranih frakcij.

Priprava programa
sanacije degradiranih
in erozijsko
ogroženih površin in
izvedba sanacije.
Priprava programa
spremljanja
kakovosti vrtnin in
krme (priporočila o
ravnanju
pridelovalcem oz.
kmetom).
Izdelava analize
območij kmetijskih
zemljišč z novo
kategorizacijo
kmetijskih zemljišč.
Vzpostavitev
komunikacije z MOP
za čimprejšnje
sprejetje uredbe o
varovanju vodnih
virov na območju
občine.
Izvedba obnove
vodovodnega
sistema.
Priključitev
individualnih
vodovodnih sistemov
na javni vodovod.
Zagotoviti čiščenje in
filtriranje vode na
vodnem viru
Mitovšek.
Priprava ustreznih
občinskih predpisov
in podlag za ravnanje
z odpadno vodo
(Odloka o odvajanju
in čiščenju odpadnih
voda, Operativni
program odvajanja in
čiščenja odpadnih
voda).

Izgradnja CČN, ČN in
MČN ter dograditev
potrebne
kanalizacije.

Vzpostavitev in
nadgradnja
učinkovitega sistema
ločenega zbiranja
odpadkov.

prst,
degradirane
površine

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

rastlinstvo,
prst

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

prst,
degradirane
površine

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

podzemne
vode

Občina
Trbovlje

do leta
2009

5.

Uredba še ni sprejeta.

podzemne
vode in pitna
voda

Občina
Trbovlje

2012-2013

1.

Posodobljenega in
dograjenega je bilo 2,515 km
vodovoda.

podzemne
vode in pitna
voda

Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

podzemne
vode in pitna
voda

Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

1.

Odlok o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda je bil sprejet
leta 2009. Konec leta 2012 je
bil sprejet še Program
odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske
odpadne vode v občini
Trbovlje za obdobje 20132016.

površinske
vode

Občina
Trbovlje,
Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

do leta
2010

površinske
vode

Občina
Trbovlje,
Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

2009-2013

1.

degradirane
površine,
podzemne
vode

CEROZ

Projekt se
že izvaja.

1.

V občini so leta 2010 pridobili
projektno dokumentacijo in
leta 2011 pričeli z gradnjo
sekundarnega
kanalizacijskega omrežja. Leta
2009 so končali z gradnjo
osrednje čistilne naprave,
septembra 2010 pa je začela z
rednim obratovanjem.
Na lokaciji opuščenega
odlagališča Neža v Trbovljah
so se pričela gradbena dela za
ureditev platoja za sprejem in
predelavo inertnih gradbenih
odpadkov. Za izgradnjo
regijske kompostarne,
sortirnice suhe frakcije, širitev
prostorskih kapacitet
deponije in ureditev dovozne
ceste Marno – Unično se
nadaljuje pridobivanje
soglasij za izdajo gradbenega
dovoljenja.
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Zmanjšanje
količine
odloženih
odpadkov in
povečanje
deleža ločeno
zbranih frakcij.

Vzpostavitev in
nadgradnja
učinkovitega sistema
ločenega zbiranja
odpadkov.

degradirane
površine,
podzemne
vode

CEROZ

Projekt se
že izvaja.

1.

Na lokaciji opuščenega
odlagališča Neža v Trbovljah
so se pričela gradbena dela za
ureditev platoja za sprejem in
predelavo inertnih gradbenih
odpadkov. Za izgradnjo
regijske kompostarne,
sortirnice suhe frakcije, širitev
prostorskih kapacitet
deponije in ureditev dovozne
ceste Marno – Unično se
nadaljuje pridobivanje
soglasij za izdajo gradbenega
dovoljenja.

Evidentiranje in
ustrezna rešitev
starih bremen
(zapuščeni kopi,
zapuščena
nelegalna
odlagališča,
divja
odlagališča).

Popis in izdelava
programa sanacije
nelegalnih odlagališč.

degradirane
površine,
podzemne
vode

Občina
Trbovlje,
Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Izdelava lokalnega
energetskega
koncepta za občino
Trbovlje.

zrak

Občina
Trbovlje

do leta
2009

1.

Lokalni energetskega
koncepta občine Trbovlje je
bil izdelan leta 2011.

zrak

Komunala
Trbovlje,
d.o.o.,
Termoelekt
rarna
Trbovlje

2010-2011

1.

Leta 2009 je bila izdelana
Raziskava možnosti uporabe
energetskega vira TET za
daljinsko ogrevanje mesta
Trbovlje in Hrastnik.
Naročnica raziskave je bila
Termoelektrarna Trbovlje.

zrak

Komunala
Trbovlje,
d.o.o.

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

zrak

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

zrak

Občina
Trbovlje

do leta
2011

4.

Projekt »Trajna mobilnost« se
še ni začel izvajati

Izpeljava delavnic in
objava člankov na
temo varovanja
okolja ter vključitev
šol v projekte
okoljskega
osveščanja.

vse sestavine

Okoljska
podjetja,
nevladne
organizacije
na
področju
okolja, šole.

2009-2013

1.

V občini že potekajo različne
aktivnosti za osveščanje
občanov o njihovem vplivu na
okolje.

Informiranje občanov
o stanju vseh
elementov okolja na
občinskih spletnih
straneh.

vse sestavine

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Izdelava
informacijskega
sistema za
spremljanje,
obveščanje in nadzor
nad stanjem okolja v
občini (v povezavi z
občinsko inšpekcijo).

vse sestavine

Občina
Trbovlje

po letu
2013

5.

Projekt se bo začel izvajati po
letu 2013.

Povečanje rabe
obnovljivih
virov energije in
zmanjšanje rabe
fosilnih goriv.

Povečanje
energetske
učinkovitosti.
Zagotovitev
trajnostne
mobilnosti na
območju
občine.
Osveščanje
občanov o
njihovem vplivu
na okolje ter o
možnosti
njihovega
ustreznejšega
ravnanja.
Informiranje
občanov o
stanju okolja in
okoljski
problematiki.
Vzpostavitev
občinskega
mehanizma
spremljanja
stanja okolja in
odzivanja na
morebitne
negativne
vplive.

Študija upravičenosti
in izvedljivosti za
izkoriščanje toplote iz
termoelektrarne in
industrije za daljinsko
ogrevanje.
Rekonstrukcija in
širitev sistema
daljinskega ogrevanja
v Zasavju.
Energetska sanacija
javnih stavb.
Izdelava študije
trajnostne mobilnosti
za območje občine
Trbovlje.

Vir: Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009
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Slika 72: Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Trbovljah

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009.
Slika 73: Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Zagorju

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012.
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Slika 74: Ukrepi za izboljšanje kakovosti podzemne in površinske vode v Trbovljah

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009.
Slika 75: Ukrepi za izboljšanje kakovosti podzemne in površinske vode v Zagorju

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012.
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Slika 76: Ukrepi za zmanjšanje degradiranih površin v Trbovljah

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009.
Slika 77: Ukrepi za zmanjšanje degradiranih površin v Zagorju

Vir podatkov: Regionalni razvojni program za Zasavje 2001-2006, 2002; Regionalni razvojni
program Zasavja: 2007-2013, 2007; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012; Rozina, 2005.
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9. Primerjalna analiza
9.1. Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja ter dosežena stopnja
obremenjenosti okolja
Regeneracijske sposobnosti in stopnjo obremenjenosti okolja smo podali s pomočjo ocene
ranljivosti okolja. Preučevano območje po pokrajinskoekološki regionalizaciji spada v
Predalpsko Slovenijo, dodatno pa je razdeljeno na 5 podenot (Slika 78):
I.- Severno Posavsko hribovje
II. - Moravško-trboveljsko-laško podolje
III. - Hribovje severno od Save med Ljubljansko kotlino in dolino Savinje
IV. - Soteska Save med Savo in Radečami
V. - Kumsko hribovje
Kljub temu, da sta občini razdeljeni na enake podenote, prihaja do razlik med občinama.
Podatke o regeneracijskih sposobnostih in obremenjenosti prsti smo pridobili iz Študije
ranljivosti okolja (Špes, 2002b). Ostale podatke pa iz različnih kart in raziskav (Geografski
atlas Slovenije, 1998; Geopedia, 2013; Hidrološki letopis 2009, 2013; Kakovost podzemne
vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008, 2013; Komunala Trbovlje, 2012; Komunala Zagorje,
2012; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi, 2012; Okolje.info, 2013;
Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009).
Slika 78: Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja ter dosežena stopnja
obremenjenosti okolja v Zagorju in Trbovljah

Vir podlage: Atlas okolja, 2012.
Vir podatkov: Geografski atlas Slovenije, 1998; Geopedia, 2013; Hidrološki letopis 2009,
2013; Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008, 2013; Komunala Trbovlje,
2012; Komunala Zagorje, 2012; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob Savi,
2012; Okolje.info, 2013; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009
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Najmanjše regeneracijske sposobnosti reliefa so v I. in IV. enoti ter V. enoti v zagorski občini.
To so območja z visokimi nakloni, močno vertikalno in horizontalno razčlenjenostjo ter
intenzivnimi denudacijsko-erozijskimi procesi, ki se težje prilagodijo posegom človeka.
Najbolj sta obremenjeni II. in III. enota v Trbovljah zaradi degradiranih rudniških površin ter
IV. enota, ki je skoraj v celoti spremenjena zaradi ceste in železniške proge. Najslabšo skupno
oceno ranljivosti ima IV. enota (Soteska Save med Savo in Radečami) zaradi nizkih
regeneracijskih sposobnosti in visoke stopnje obremenjenosti. Razlika med zagorsko in
trboveljsko občino z vidika ranljivosti reliefa je v osrednjem delu občin. V Trbovljah je
ranljivost višja zaradi prej omenjenih degradiranih površin (Slika 78).
Z vidika prsti so najmanjše regeneracijske sposobnosti v IV. in V. enoti. Za sotesko Save med
Savo in Radečami so značilne plitve in globoke izprane prsti s peščeno-ilovnato in peščeno
teksturo. Na območju Kumskega hribovja so plitve prsti na karbonatnih kamninah, peščene
teksture. Plitve in peščene prsti niso sposobne akumulirati vode, niti dovolj organskih snovi za
rast. Vsi antropogeni posegi hitro vplivajo na njihovo kvaliteto in razvoj (Špes, 2002b).
Najvišja stopnja obremenjenosti z vidika prsti je v II. in IV. enoti. Na teh dveh območjih so
prsti onesnažene s težkimi kovinami, dodatno obremenitev pa predstavljajo gost promet,
pozidane površine in onesnažen zrak. Najbolj ranljiva je IV. enota (Soteska Save med Savo in
Radečami). Med Trbovljami in Zagorjem razlik v oceni ranljivosti ni. Razlike so le med
posameznimi enotami (Slika 78).
Najmanjše regeneracijske sposobnosti vode so v I. in III. enoti, ter v II. enoti v Trbovljah. V I.
in II. enoti so razlogi za majhne nevtralizacijske sposobnosti nizek specifičen odtok
vodotokov, srednji letni pretok in srednji nizki letni pretok vodotokov. V II. enoti v Trbovljah
so pretoki večji, vendar je manjša gozdnatost in večja naravna ogroženost. Podtalnica se v
zagorski občini nahaja na meji med I. in II. ter II. in III. enoto. V trboveljski občini je
podtalnica na območju I. in V. ter na meji med IV. in V. enoto. Najmanjše regeneracijske
sposobnosti podtalnice so v II. enoti v Zagorju zaradi majhne izdatnosti vodonosnika in
manjše poraslosti. Visoka stopnja obremenjenosti površinskih voda je v I., enoti in v III. enoti
v Zagorju. Vzrok za takšno stanje je v nizkem deležu prebivalcev, ki so priključeni na
kanalizacijsko omrežje in pomanjkanje čistilnih naprav. Najbolj ranljiva je I. enota (Severno
Posavsko hribovje), saj ima na eni strani manjše vodotoke z nizkimi pretoki na drugi strani pa
odsotnost kanalizacijskega omrežja. V osrednjem delu Trbovelj so nevtralizacijske
sposobnosti manjše kot v osrednjem delu Zagorja zaradi nižjih pretokov Trboveljščice v
primerjavi z Medijo. V zagorski občini je bolj obremenjena III. enota, ker v primerjavi s
Trbovljami nima čistilne naprave (Slika 78).
Z vidika zraka so najmanjše regeneracijske sposobnosti v II. in IV. enoti. Gre za slabo
prevetrene doline, kjer se pogosto pojavljata megla in inverzija. Šibki vetrovi in pogoste
megle povzročajo zadrževanje onesnaženega zraka v dolinah. Obremenjenost zraka je prav
tako največja v II. in IV. enoti ter v III. enoti v Trbovljah. V dolinah je velika zgostitev
poselitve, proizvodnih dejavnosti in prometnih poti, ki skupaj predstavljajo največje
proizvajalce zračnih emisij. V III. enoti v Trbovljah stoji cementarna, ki je eden večjih
onesnaževalcev zraka v občini. Skupna ranljivost okolja z vidika zraka je največja v II.
(Moravško-trboveljsko-laško podolje) in IV. enoti (Soteska Save med Savo in Radečami). To
sta območja, ki imata slabe samočistilne sposobnosti zraka in kjer se nahajajo največji
onesnaževalci. Med Zagorjem in Trbovljami je razlika v obremenjenosti v III. enoti, ki je
zaradi Lafarge Cementa v Trbovljah bolj obremenjena (Slika 78).
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Ranljivost okolja z vidika vseh pokrajinotvornih sestavin je največja v Soteski Save med Savo
in Radečami. Najbolj ranljivi so relief, prst in zrak.
9.2. Stanje okolja
9.2.1. Zrak
Za imisije žveplovega dioksida, dušikovega dioksida, ozona in prašnih delcev smo naredili
primerjavo med leti 1992, 2002 in 2012. Vsaki merilni postaji smo določili rang glede na
spremembe v količini izmerjenih imisij (Preglednica 21):
1. imisije so se zmanjšale
2. imisije ostajajo enake
3. imisije so se povečale
Preglednica 21: Zagorje in Trbovlje - primerjava zračnih emisij med leti 1992, 2002 in 2012
Občina

Parameter

Zagorje
SO2
Trbovlje

Zagorje
NO2
Trbovlje

Zagorje
O3
Trbovlje

Zagorje
PM10
Trbovlje

Ime postaje 1992 2002 2012 Rang
Komentar
Zagorje
71 16
2
1.
Ravenska vas
56 67
9
1.
Zelena trava
/
/
4
/ Imisije SO 2 so se zmanjšale
zaradi vgradnje razžveplevalne
Trbovlje
69 15
9
1.
naprave v TET leta 2005 in v
Dobovec
30 40
7
1.
cementrani leta 2007.
Kovk*
73 10
10
1.
Kum
17 55
6
1.
Zagorje
/
/
/
/
Ravenska vas
/
/
/
/ Zmanjšanje emisij zaradi
Zelena trava
/
/
7
/ vgradnje filtra v cementarni
leta 2008 in odprtja
Trbovlje
/
28
17
1.
avtocestnega
odseka TrojaneDobovec
/
/
5
/
Vransko leta 2002.
Kovk*
10
6
6
1.
Kum
/
/
/
/
Zagorje
/
34
47
3. Kljub vgradnji filtra za NO in
2
Ravenska vas
/
/
/
/ TOC v Lafarge Cementu leta
Zelena trava
/
/
/
/ 2008, so imisije O 3 ostale
Trbovlje
/
40
44
3.
enake ali pa so se celo
povečale. Razlog je v
Dobovec
/
/
/
/
onesnaževanju iz TET in
Kovk*
75 65
75
2.
povečevanju prometa.
Kum
/
/
/
/
Zagorje
/
47
30
1. Imisije PM10 so se zmanjšale
Ravenska vas
/
/
/
/ zaradi vgradnje razžveplevalne
Zelena trava
/
/
18
/ naprave v TET leta 2005 in v
cementrani leta 2007 , odprtja
Trbovlje
/
47
33
1.
avtocestnega odseka TrojaneDobovec
/
/
/
/ Vransko leta 2002 in ugodnih
Kovk*
/
/
/
/ vremenskih pogojev v zadnjih
letih.
Kum
/
/
/
/

* Kovk leži v občini Hrastnik, ampak spada v vplivno območje TET

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011; Okolje.info, 2013.
Če primerjamo onesnaženost zraka z SO2 v Zagorju in Trbovljah, ugotovimo, da gre za
podobno stanje (Preglednica 21; Slika 79). V dvajsetih letih so se vrednosti koncentracij SO2
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na vseh merilnih postajah močno zmanjšale, nekje tudi za desetkrat. Na imisije žveplovega
dioksida v zraku je imela in še vedno ima največji vpliv TET, sledita ji ETI in Lafarge
Cement. Ni pomembno ali leži merilna postaja v Zagorju ali Trbovljah, vse so v vplivnem
območju TET. Najbolj pomemben ukrep, ki je bil izveden, je bila namestitev razžveplevalne
naprave v TET leta 2005. Na zmanjšanje imisij SO2 je vplivala tudi razžveplevalna naprava v
Lafarge Cement, ki je bila zgrajena leta 2007. Po osamosvojitvi je bil sprejet Sanacijski
program na področju varstva zraka v občini Trbovlje, ki je prepovedal kurjenje premoga v
mestni toplarni. V sklopu izvajanja programa so širili toplovodno omrežje. Vse to je
prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja z žveplovim dioksidom.
Slika 79: Zagorje in Trbovlje – primerjava vrednosti koncentracij SO2 (1992-2012)

Primerjava koncentracij SO2 (μg/m3)

Zagorje

Ime postaje
Trbovlje

Kum
Kovk
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Trbovlje
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Zagorje
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
Za onesnaženost zraka z NO2 ne moremo narediti primerjave med občinama za zadnjih 20 let,
saj se meritve izvajajo neprekinjeno od leta 1992 samo na postaji Kovk. Od leta 1997 se
koncentracije dušikovih oksidov spremlja še v Trbovljah, od 2010 na Dobovcu in od 2011 na
Zeleni travi (Preglednica 21). Vrednost imisij na merilni postaji Kovk med leti 1997-2012
niha, medtem, ko v Trbovljah od leta 2004 dalje pada. Prav tako padajo vrednosti na Dobovcu
in Zeleni travi (Poglavje 3.1.2.). V energetsko-gospodarskem sektorju v Zasavju je leta 2010
kar 77% emisij NO2 prispevala TET, sledi ji Lafarge Cement z 19%. V letu 2002 je bilo v
Zasavju zaznano rahlo znižanje emisij dušikovih oksidov iz prometa zaradi odprtja
avtocestnega odseka Trojane-Vransko in s tem povečanja prometne pretočnosti. Zaradi
pomanjkanja podatkov ne moremo narediti primerjave o količini imisij dušikovih oksidov
med občinama lahko pa primerjamo vire emisij. V Zagorju je leta 2006 industrijskoenergetski sektor prispeval 18% vseh emisij, v Trbovljah pa kar 88%. Kljub nizkemu deležu
emisij iz prometa in individualnih kurišč v Trbovljah pa so vrednosti le-teh še vedno višje kot
v Zagorju. Najbolj pomemben ukrep za zmanjšanje emisij NO2 je bila vgradnja filtra v
Lafarge Cementu leta 2008, saj so se emisije iz tovarne prepolovile.
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Slika 80: Zagorje in Trbovlje - primerjava vrednosti koncentracij O3 (2002-2012)
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
Če primerjamo merilni postaji Zagorje in Trbovlje, kjer se vrednosti ozona neprekinjeno
spremljajo od leta 2002, ugotovimo, da je stanje v občinah podobno (Preglednica 21; Slika
80). V zadnjih desetih letih so se koncentracije vseskozi gibale okoli mejne letne vrednosti.
Emisij ozona se na napravah ne meri, saj le ta nastane s spajanjem dušikovih oksidov (NOx)
in hlapnih organskih spojin (VOC). Kot smo že omenili, je v Trbovljah največji proizvajalec
emisij NO2 industrijsko-energetski sektor, v Zagorju pa promet in individualna kurišča.
Največ emisij VOC, merjenih kot skupni organski ogljik (TOC), v industrijsko-energetskemu
sektorju prispeva Lafarge Cement (92%), sledita mu ETI s 5% in BARTEC Varnost z 2%. Iz
tega lahko sklepamo, da je tudi za emisije ozona v Trbovljah največji krivec industrijskoenergetski sektor, v Zagorju pa promet in individualna kurišča. Na imisije ozona v Zagorju pa
vpliva tudi onesnažen zrak, ki ga vetrovi prinesejo iz Lafarge Cementa. Najbolj pomemben
ukrep za zmanjšanje emisij NO2 in TOC je bila vgradnja filtra v Lafarge Cementu leta 2008,
saj so se emisije iz tovarne skoraj prepolovile. Pomembna je bila tudi zamenjava peči v ETIju leta 2007, kar je prav tako prispevalo k močnem zmanjšanju emisij TOC.
Slika 81: Zagorje in Trbovlje - primerjava vrednosti koncentracij PM10 (2002-2012)
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Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2010, 2011 in Okolje.info, 2013.
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Za primerjavo koncentracij prašnih delcev PM10 bomo vzeli podatke za merilni postaji
Trbovlje in Zagorje za obdobje 2002-2012, saj se v Zagorju imisije spremljajo šele od leta
2002. Na obeh merilnih postajah so se vrednosti v zadnjih desetih letih gibale podobno
(Preglednica21; Slika 81). Od 2005 dalje imisije padajo, leta 2009 pa so znižale pod letno
mejno vrednostjo. Padec imisij je povezan z ugodnimi vremenskimi pogoji, namestitvijo
razžveplevalne naprave v TET in Lafarge Cement ter odprtjem avtocestnega odseka TrojaneVransko. V Zagorju sta glavna vira emisij prašnih delcev promet in individualna kurišča,
industrijski sektor prispeva le 14%. V Trbovljah največ emisij izvira iz industrijskoenergetskega sektorja, to je 61%. Količina emisij, ki jih prinašajo promet in individualna
kurišča v Trbovljah je kljub nižjemu odstotku večja, kot v Zagorju. Največji onesnaževalci s
prašnimi delci so TET (79%), Lafarge Cement (17%) in IGM Zagorje (3%). Najbolj
pomembna ukrepa za zmanjšanje emisij PM10 sta bili vgradnji razžveplevalnih naprav v TET
in Lafarge Cementu.
Za CO in težke kovine ne moremo narediti primerjave zaradi pomanjkanja podatkov. Imisije
CO merijo samo na merilni postaji Trbovlje od leta 2008 dalje, koncentracije težkih kovin v
zraku pa se ne meri na nobeni postaji.
Večino ukrepov zastavljenih v prihodnosti, ki bodo neposredno in posredno vplivali na
izboljšanje kakovosti zraka, temelji na regionalni ravni. Z izdelavo katastra onesnaževalcev
zraka na območju celotnega Zasavja želijo locirati največje nepremične vire onesnaževanja.
Na podlagi katastra bodo izdelani načrti za sanacijo. Ukrep bo posredno vplival na vsa
onesnaževala v zraku. Kakovost zraka se bo izboljšala tudi s prilagajanjem podjetij IPPC
direktivi. Načrtovana je tudi izgradnja in dopolnitev obstoječega sistema daljinskega
ogrevanja, s čimer se bo zmanjšalo število malih kurišč. Posledično se bo zmanjšala količina
onesnaževal v zraku. Z razširitvijo in dopolnitvijo merilne mreže ARSO želijo dobiti bolj
obsežne podatke o imisijah, na podlagi katerih bodo sprejeti ukrepi za zmanjšanje
onesnaževanja. V prihodnosti želijo v Trbovljah zagotoviti trajno dostopnost do podatkov o
kakovosti zraka in podatkov o vplivih na onesnaženje, ter izdelati informacijski sistem za
spremljanje, obveščanje in nadzor nad stanjem okolja v občini. V načrtu imajo tudi
posodobitev proizvodnih procesov v industriji in energetiki z uvajanjem za okolje najmanj
škodljivih tehnologij ter izdelati študijo o trajni mobilnosti. V Zagorju želijo zagotoviti
prostorske in druge pogoje za izgradnjo obvoznice in izdelati strategijo razvoja kolesarskih in
pešpoti. Načrtovano je tudi konstruktivno sodelovanje pri odločanju o zadevah povezanih s
potencialnimi onesnaževalci zraka v občini Zagorje ob Savi in sosednjih občinah. Obe občini
sta že izdelali lokalni energetski koncept na podlagi katerega bodo sprejeti ukrepi za
zmanjšanje onesnaženosti zraka.
9.2.2. Vode
Najbližji merilni mesti za merjenje kakovosti površinskih vodotokov Agencije Republike
Slovenije za okolje sta Kresnice in Suhadol, ki merita kakovost reke Save. Iz podatkov
izvemo, kakšna je kakovost Save pred Zagorjem in Trbovljami in kakšna je potem. Nas
zanima primerjava med občinama, kar pa iz teh podatkov ne razberemo. Primerjavo lahko
naredimo samo za leto 2001, ko je bila izdelana študija »Kvaliteta Save s pritoki«. Ugotovili
smo, da je bila Medija skoraj v vseh parametrih boljše kakovosti kot Trboveljščica. Enako
kakovost je imela le v parametru vsebnosti kovin v vodi. Kakovost Save se pri Zagorju
izboljša glede na Savo pod Litijo, pri Trbovljah pa se zopet poslabša. Glede na videz je bila
Sava pri Trbovljah celo slabša kot je bila pri Litiji (Poglavje 3.2.1.). Ker je bila študija
izdelana pred več kot 10 leti, ti podatki ne predstavljajo današnjega stanja, saj so bili v tem
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obdobju sprejeti različni ukrepi. Najbolj pomemben ukrep je bila izgradnja centralne čistilne
naprave v Trbovljah leta 2009. Leta 2011 so začeli z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega
omrežja. V Zagorju je bilo za izboljšanje kakovosti površinskih voda narejeno bolj malo.
Gradnja čistilne naprave se je upočasnila zaradi zapletov pri izbiri izvajalca gradbenih del.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje naj bi se začelo graditi leta 2013.
Kakovost podzemne vode se spremlja na območjih črpališč pitne vode. V Trbovljah na zajetju
Mitovšek, v Zagorju pa v Rovah, Strahovljah in Šemniku. Podatki so na voljo za obdobje med
leti 1997-2011. Če naredimo primerjavo deležev neustreznih vzorcev med posameznimi leti,
ne moremo razbrati nobenega vzorca, saj vrednosti med posameznimi leti nihajo (Slika 82).
Stanje je podobno v obeh občinah. Najboljša kakovost vode je na črpališču Strahovlje. Na
drugih črpališčih se pojavlja visok delež neustreznih vzorcev v okviru mikrobioloških analiz.
Zadnja leta se na samih črpališčih izvaja vse manj meritev, saj je onesnaženost voda
pričakovana. Med leti 2002-2006 je potekala sanacija hidrografskih zaledij pomembnih
črpališč v Zasavju, ki pa ni prinesla bistvenega izboljšanja kakovosti podzemnih vod. Leta
2004 je bilo urejeno regionalno odlagališče odpadkov v Uničnem v Hrastniku. Z ureditvijo se
je prenehalo odlaganje mešanih komunalnih odpadkov v Zagorju in Trbovljah. Odlagališče v
občini Zagorje je že sanirano, s tem se je zmanjšala količina izcednih vod, ki vplivajo na
kakovost podtalnice. V Trbovljah je nekdanje odlagališče komunalnih odpadkov v fazi
prenove. V okviru projekta Izboljšanje kakovosti vodnih ekosistemov in regionalno
pomembnih vodnih virov pitne vode, je bilo v Trbovljah obnovljenega in dograjenega 2,515
km vodovoda. V Zagorju so dejavnosti za izboljšanje kakovosti podzemnih vod usmerjene v
sprotno posodabljanje vodovodnega omrežja in zmanjšanja izgub ter izobraževalne in
ozaveščevalne dejavnosti.
Slika 82: Zagorje in Trbovlje - primerjava meritev na vodnih zajetjih

Vir: Interni podatki javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o., 2013; Interni podatki javnega
podjetja Komunala Zagorje d.o.o., 2012.
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V prihodnosti imajo v zagorski občini v načrtu zgraditi čistilno napravo in pripadajoče
kanalizacijsko omrežje. Z namenom zmanjšanja onesnaževanja podzemnih voda želijo
spodbuditi razvoj ekološkega kmetovanja. V Trbovljah je načrtovana priključitev
individualnih vodovodnih sistemov na javni vodovod. Na izviru Mitovšek želijo zgraditi
sistem za čiščenje in filtriranje vode. Na regionalni ravni potekajo pripravljalna dela za
izgradnjo regijske kompostarne, sortirnice suhe frakcije in širitev prostorskih kapacitet
deponije Unično. Na lokaciji opuščenega odlagališča Neža v Trbovljah so se pričela gradbena
dela za ureditev platoja za sprejem in predelavo inertnih gradbenih odpadkov. Z ureditvijo
obeh odlagališč se bo zmanjšala količina odloženih in nepredelanih odpadkov na drugih
odlagališčih. Posledično se bo zmanjšalo onesnaževanje podtalnice.
9.2.3. Prst
Za vsako merilno mesto, kjer je bil vzorec prsti odvzet v dveh različnih obdobjih smo določili
rang glede na spremembe v onesnaženosti:
1. imisije težkih kovin so se zmanjšale
2. imisije težkih kovin ostajajo enake
3. imisije težkih kovin so se povečale (Preglednica 22).
Prsti v obeh občinah vsebujejo prekomerno vrednost težkih kovin (Preglednica 22). Največja
vira onesnaževanja sta TET in Lafarge Cement, ki s svojimi izpusti onesnažujeta prst preko
zraka in padavin. Visoke vrednosti težkih kovin so našli tudi na območju rudniških površin.
Na Dobovcu, Ojstrem, Ravenski vasi in Rovišču so bile meritve opravljene v dveh različnih
letih. Obakrat je bila ugotovljena onesnaženost s težkimi kovinami. Najpogosteje se v vzorcih
prsti pojavljajo prekomerne vrednosti arzena, kadmija, kobalta, kroma in niklja. Arzen so
našli predvsem v prsti degradiranih območij rudnika rjavega premoga, ter v Znojilah, kjer se
nahaja nikoli saniran rudnik antimona. Kadmij, kobalt, krom in nikelj je prisoten skoraj v vseh
vzorcih, kar je posledica onesnaževanja TET in Lafarge Cementa. V centru Zagorja so našli
prekomerne vrednosti svinca in cinka, kar gre pripisati prometu, ki poteka skozi center. Na
Izlakah je prst vsebovala prekomerne vrednosti živega srebra. Povzročiteljica onesnaženja je
tovarna ETI, ki živo srebro uporablja pri izdelavi električnih elementov. Če primerjamo obe
občini, ugotovimo, da je stanje podobno. Ob vsakem merjenju je velik delež vzorcev pokazal
na onesnaženost. Boljšo sliko bi dobili, če bi izvajali meritve na istem območju v različnih
letih. Tako pa so točke vzorčenja skoraj vedno različne. Ker pa se prst obnavlja zelo počasi, se
brez ustreznih sanacijskih ukrepov stanje v 20 letih ne bi spremenilo. Kljub temu, da se je
onesnaževanje preko zraka zmanjšalo, se to še ne pozna na kakovosti prsti. Saniranje prsti je
zelo obsežen, dolgotrajen in drag proces, zato se ga nobena od občin še ni lotila. Ukrepi, ki so
vplivali na zmanjševanje onesnaževanja prsti, so enaki kot tisti, ki so zmanjšali onesnaževanje
zraka in voda.
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Preglednica 22: Zagorje in Trbovlje - primerjava onesnaženosti prsti med leti 1991, 1998,
1999 in 2006
Občina

Trbovlje

Zagorje

Merilno mesto
Prapretno
Dobovec
Planinska vas
Klek
Ojstro
Trbovlje-center
Retje
Ravenska vas
Zagorje-center
Čolnišče
Zelena trava
Leskovca
Kraj
Javor
Dolenja vas
Loke pri Kisovcu
Obrezija
Selo
Rovišče
Jablana
Podlipovica
Izlake-center
Zg. Izlake
Šentgotard
Razbor pri Čemšeniku
Potoška vas
Znojile

1991
Al, Ba, Ga, Pb, Sr, Zn, Cu
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1998
/
Cr, Ni, Hg
/
/
/
/
/
Cd, Co, Cr, Ni
Ni, Pb, Zn
Co, Ni
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
ni onesnaženja
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1999
/
Cd
As, Co
Cd, Ni
Cd, Cr, Ni, Pb
Cd
As, Cd, Co, Cr, Ni
As, Cd, Co, Cr
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Cd, Co, Cr, Ni
Cd, Co, Ni
Cd, Cr, Ni
As, Hg
Co, Cr, Ni
As, Cr
As, Cd, Cr, Ni
ni onesnaženja
As, Cr

2006
/
/
/
/
As, Cd, Mo
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Cd
/
/
/
/
/
/
/
/

Rang
/
2.
/
/
2.
/
/
2.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2.
/
/
/
/
/
/
/
/

Vir podatkov: Posnetek stanja tal…, 1998; Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001;
ROTS – Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, 2012.
Vsem merilnim mestom, kjer so bile meritve ponovljene smo določili 2. rang, saj je vzorec
prsti obakrat vseboval prekomerne vrednosti težkih kovin, le vrsta onesnaževal je bila druga.
Ukrepi za prihodnje temeljijo predvsem na preprečevanju dodatnega onesnaževanja in ne na
čiščenju prsti. V Trbovljah imajo v načrtu ohraniti in varovati najboljša kmetijska zemljišča,
pripravo programa za spremljanje kakovosti vrtnin in krme ter pripravo programa sanacije
degradiranih in erozijsko ogroženih površin. V Zagorju želijo razširiti okolju prijazno
kmetijstvo in pripraviti strategijo varstva tal v občini na osnovi predhodno opravljenih
kontrolnih meritev. Na regionalni ravni bodo spodbujali preusmerjanje kmetij v ekološko
kmetovanje. Na zmanjšanje onesnaževanja prsti pa bodo vplivali tudi ukrepi za izboljšanje
kakovosti zraka in vode, opisani v poglavjih 9.2.1. in 9.2.2.
9.2.4. Vegetacija
Za vsako merilno mesto, kjer je bil vzorec rastlin odvzet v dveh različnih obdobjih smo
določili rang glede na spremembe v onesnaženosti:
1. imisije težkih kovin so se zmanjšale
2. imisije težkih kovin ostajajo enake
3. imisije težkih kovin so se povečale (Preglednica 23).
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Vegetacija na območju Zagorja in Trbovelj vsebuje prekomerne vrednosti težkih kovin in
žveplovega dioksida, kar so potrdile različne raziskave, izdelane med leti 1991 in 2000
(Preglednica 23). V študije so bila vključena drevesa, lišaji, travniške rastline in vrtnine.
Onesnažila pridejo v rastline preko zraka in prsti. Ker sta obe okoljski prvini onesnaženi, tudi
rastline vsebujejo prekomerne vrednosti težkih kovin. Stanje v obeh občinah je podobno.
Najpogosteje se v vzorcih rastlin pojavljajo prekomerne vrednosti kadmija, svinca in
dušikovega dioksida. Kadmij je posledica premogovništva, izpustov Lafarge Cementa in TET.
Svinec vsebujejo rastline, ki so blizu večjih cest. Ker so bile vse meritve opravljene pred
zagonom razžveplevalne naprave v TET in Lafarge Cementu, nekateri vzorci vsebujejo
povišane vrednosti dušikovega oksida. Za bolj realno sliko, bi potrebovali novejše meritve na
istih točkah kot v preteklosti, saj se je v tem času zmanjšalo onesnaževanja zraka z SO 2, s
sežiganjem odpadkov v Lafarge Cementu pa so se povečali izpusti težkih kovin.
Onesnaženost prsti se v tem času ni spremenila. Neposrednih ukrepov za varovanje rastlin do
sedaj ni bilo, so pa pomembni ukrepi, ki so bili sprejeti za izboljšanje kakovosti ozračja.
Preglednica 23: Zagorje in Trbovlje - primerjava onesnaženosti rastlin med leti 1991, 1998,
1999 in 2000

Trbovlje

Zagorje

Merilno mesto
Celotne Trbovlje
Prapretno
Dobovec

1991
1998
ni onesnaženosti z SO 2 /
Na, Mo
/
/
Cd, Hg

1999 2000
/
/
/
/
Cd, Pb SO2

Rang
/
/
2.

Ravenska vas
Zelena trava
Leskovca
Kraj
Javor
Dolenja vas
Loke pri Kisovcu
Obrezija
Selo
Ravenska vas-Urh
Zagorje ob Savi-center
Kisovec-Čolnišče

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Cd, Hg
Cd, Pb
Cd
Cd
Cd
Cd
Cd, Pb
Pb
Cd, Co, Ni
ni onesnaženosti
Pb, Ni
ni onesnaženosti

SO2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Vir podatkov: Posnetek stanja tal…, 1998; Onesnaženost okolja in naravni viri…, 2001.
Enako kot pri prsti smo obema merilnima mestoma, kjer sta bila meritvi ponovljeni določili 2.
rang, saj je vzorec rastlin obakrat vseboval prekomerne vrednosti težkih kovin, le vrsta
onesnaževal je bila druga.
V občini Trbovlje želijo izdelati načrt upravljanja varovanih območij. Na ravni celotne regije
pa v prihodnosti načrtujejo uskladitev kmetovanja in varovanja narave na zavarovanih in
erozijskih območjih. Na zmanjšanje onesnaževanja rastlin pa bodo vplivali tudi ukrepi za
izboljšanje kakovosti zraka in prsti, opisani v poglavjih 9.2.1. in 9.2.3.
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9.2.5. Degradirane površine
Vsem degradiranim območjem v Zagorju in Trbovljah smo določili rang glede na uspešnost
sanacije:
1. degradirana površina je sanirana
2. degradirana površina je delno sanirana
3. obseg degradiranih površin ostaja enak
4. novonastala degradirana površina (Preglednica 24, Preglednica 25).
V zadnjih dvajsetih letih je v obeh občinah, še bolj izrazito pa v Zagorju, prihajalo do
sprememb v obsegu in vrsti degradiranih površin (Preglednica 24; Preglednica 25). V
Trbovljah so najprej jalovino iz rudnika odlagali na območje od Trboveljščice do Žrebljevega
hriba (Nasipi). Kasneje so uredili jalovišče na Dobrni. Še vedno pa sta v uporabi deponija
premoga Lakonca pod Bukovo goro in odlagališče elektrofiltrskega pepela Prapretno. Sredi
90. ih let je bila zgrajena separacija premoga pri TET. V Zagorju so bila nekdanja jalovišča
premoga (Podkraj, Loke, Ruardi) sanirana. Danes gradbene odpadke iz industrije odlagajo v
kamnolomu Lipovški vrh. V obeh občinah sta nekdanja odlagališča mešanih komunalnih
odpadkov urejena. Veliko je tudi divjih odlagališč, ki pa so bila v okviru akcije Očistimo
Slovenijo delno sanirana. Spremljevalna dejavnost rudnikov so bili tudi številni kamnolomi,
ki so danes v večini opuščeni, kljub temu pa dajejo negativen videz pokrajini, še posebno
zato, ker velikokrat v njih nastanejo divja odlagališča odpadkov. Na strukturo in videz obeh
občin so močno vplivala in še vedno vplivajo rudarska naselja. V Trbovljah je večina naselij
takšnih kot pred dvajsetimi leti, v Zagorju pa so jih kar nekaj že uredili ali podrli. Večina
degradiranih industrijskih območij v Trbovljah je nastalo v zadnjih letih, ko so propadla
številna podjetja in so ostali prazni objekti. V Zagorju je teh območij bistveno manj, saj so
prazne objekte podrli ali pa vanje naselili nova podjetja. Največja razlika med občinama je v
degradiranih območjih rudarjenja. V Zagorju je večina območij saniranih, saj je rudnik že
zaprt. V Trbovljah pa izkop premoga še poteka, zato dokončne sanacije še ni bilo mogoče
izvesti. V obeh občinah je nekaj površin z neustrezno rabo, tako imenovanih sivih con. Oba
glavna vodotoka Medija in Trboveljščica sta regulirana. V Trbovljah so bile za zmanjšanje
degradiranih površin izvedene manjše začasne obnove v okviru zapiralnih del rudnika,
sanacija severnega dela odlagališča Prapretno in ureditev odlagališča komunalnih odpadkov
Neža. V prihodnosti imajo v načrtu urediti rudniške površine. V Zagorju je bila v preteklosti
izvedena sanacija rudniških površin, degradiranih stanovanjskih območij ter odlagališča
komunalnih odpadkov kamnolom Zagorje. V prihodnosti želijo omejevati širjenje poselitve
brez ustrezne infrastrukture, ohraniti zelene površine in pridobiti površine za prostočasne in
rekreacijske dejavnosti ter sprotno sanirati in vzdrževati degradirane površine.
V Trbovljah so 4% degradiranih območij v celoti sanirali, 2% delno sanirali, 74%
degradiranih območij ostaja v enakem obsegu, 20% je novonastalih (Preglednica 24). V
Zagorju so bili bolj uspešni, saj so v celoti sanirali 43% degradiranih območij, delno 6%, v
enakem obsegu ostaja 33% območij, 18% pa je novonastalih (Preglednica 25). Podatke smo
dobili na podlagi rangov, ki smo jih določili. Pri tem je potrebno paziti, saj so posamezna
območja različne velikosti, npr. degradirana industrijska stavba zavzema manjšo površino kot
kamnolom. Kljub temu pa ocena predstavlja dober približek realnega stanja.
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Preglednica 24: Degradirane površine v Trbovljah med leti 1991 in 2012
1991
Odlagališče Prapretno,
Deponija premoga Lakonca pod Bukovo goro,
Industrijska odlagališča,
Jalovišče na Dobrni,
jalovišča
Jalovišče Nasipi.

Komunalna in divja
odlagališča

Trbovlje

Odlagališče komunalnih odpadkov Neža, veliko divjih
odlagališč.

Kamnolom laporja Vasle na Sp. Kleku – opuščen,
Kamnolom dolomita Vode v Trbovljah – opuščen,
Kamnolom dolomita pod Klečko v Zg. Trbovljah – opuščen,
Kamnolom apnenca in laporja Plesko,
Kamnolom apnenca Retje – opuščen,
Glinokop Vale na Sp. Kleku – opuščen,
Kamnolomi, peskokopi
Drnovškov peskokop v Čečah – opuščen,
Kamnolom dolomita Pod Špicbergom (Bevško) – opuščen,
Kamnolom dolomita pod Dobovcem – opuščen,
Topoletov kamnolom nad Urkovčevo loko (Ojstro) – opuščen,
Kamnolom dolomita na Zg. Kleku – opuščen,
Nekdanji glinokop ob opekarni opuščen.
Maurerjeva kolonija (blizu STT),
Na Vodah (Trg revolucije),
Neža,
Pauerjeva kolonija (Šuštarjeva kolonija),
Gvid (Ribnik),
Šuligojeva kolonija,
Degradirana
Hohkrautova kolonija,
stanovanjska območja
Kolonija 1. maja,
Dobrna,
Žabjek,
Nasipi,
Njiva,
Terezija.
TE Trbovlje (onesnaženost območja),
Lafarge cement (onesnaženost območja, tehnološka
zaostalost stavb).
/
Degradirana industrijska /
območja
/
/
/
/
/
Površinski kop Lakonca,
Površinski kop Ojstro,
Površinski kop Gvido-Žabja vas,
Degradirana območja
Površinski kop Ribnik proti Limbarjem,
rudarjenja
Površinski kop Retje,
Površinski kop Neža,
Površinski kop Dobrna.
Območje nekdanjega gradu Prusnik: Zapuščeno zemljišče, z
gradbenim materialom iz katerega je bil zgrajen grad.
Sive cone
/
/
Trboveljščica je večinoma regulirana spada v zadnje tri
Regulacija vodotokov
razrede. Pritoki spadajo v I. in I.-II. razred.

2012
Odlagališče Prapretno,
Deponija premoga Lakonca pod Bukovo goro,
/
Separacija premoga pri TET.
Odlagališče komunalnih odpadkov Neža zaprto, potekajo gradbena dela
za ureditev platoja za sprejem in predelavo inertnih gradbenih
odpadkov. Divja odlagališča so bila delno sanirana v okviru akcije
Očistimo Slovenijo.
Kamnolom laporja Vasle na Sp. Kleku – opuščen,
Kamnolom dolomita Vode v Trbovljah – opuščen,
Kamnolom dolomita pod Klečko v Zg. Trbovljah – opuščen,
Kamnolom apnenca in laporja Plesko,
Kamnolom apnenca Retje – opuščen,
Glinokop Vale na Sp. Kleku – opuščen,
Drnovškov peskokop v Čečah – opuščen,
Kamnolom dolomita Pod Špicbergom (Bevško) – opuščen,
Kamnolom dolomita pod Dobovcem – opuščen,
Topoletov kamnolom nad Urkovčevo loko (Ojstro) – opuščen,
Kamnolom dolomita na Zg. Kleku – opuščen,
Nekdanji glinokop ob opekarni opuščen.
Maurerjeva kolonija (blizu STT),
Na Vodah (Trg revolucije),
Neža,
Pauerjeva kolonija (Šuštarjeva kolonija),
Gvid (Ribnik),
Šuligojeva kolonija,
Hohkrautova kolonija,
Kolonija 1. maja,
Dobrna,
Žabjek,
Nasipi,
Njiva,
Terezija.
TE Trbovlje (onesnaženost območja),
Lafarge cement (onesnaženost območja, tehnološka zaostalost stavb),
Strojna tovarna Trbovlje (delna opuščenost kompleksa),
Iskra (opuščenost kompleksa),
Industrija preventivne osebne zaščite Trbovlje (opuščenost kompleksa),
Tovarna pohištva Trbovlje (opuščenost kompleksa),
Mehanika Trbovlje (opuščenost kompleksa),
Livarna Trbovlje (opuščenost kompleksa),
Grafično embalažno podjetje TIKA Trbovlje (opuščenost kompleksa).
Površinski kop Lakonca,
Površinski kop Ojstro,
Površinski kop Gvido-Žabja vas,
Površinski kop Ribnik proti Limbarjem,
Površinski kop Retje,
Površinski kop Neža,
Površinski kop Dobrna.
Območje nekdanjega gradu Prusnik: Zapuščeno zemljišče, z gradbenim
materialom iz katerega je bil zgrajen grad.
Zemljišče nekdanjega sodišča.
Prazno zemljišče med trgovino Hofer in bencinsko črpalko.
Trboveljščica je večinoma regulirana spada v zadnje tri razrede. Pritoki
spadajo v I. in I.-II. razred.

Rang
3.
3.
1.
1.
4.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
3.

Vir podatkov: Ivančič Lebar, 2004; Program varstva okolja občine Trbovlje, 2009.
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Preglednica 25: Degradirane površine v Zagorju med leti 1991 in 2012
1991
Odlagališče jalovine Podkraj (sanirano),
Industrijska odlagališča, Odlagališče javoline na Lokah (sanirano leta 1993),
jalovišča
Odlagališče jalovine Ruardi (sanirano leta 2004).
/

Zagorje

2012
Rang
/
1.
/
1.
/
1.
Odlagališče v kamnolomu Lipovški vrh.
4.
Odlagališče komunalnih opdadkov Kamnolom Zagorje zaprto in
Komunalna in divja
Odlagališče komunalnih odpadkov Kamnolom Zagorje, veliko
sanirano. Divja odlagališča so bila delno sanirana v okviru akcije
2.
odlagališča
divjih odlagališč.
Očistimo Slovenijo.
Borovnik v Kisovcu (gramoz in pesek),
Borovnik v Kisovcu (gramoz in pesek),
3.
Lipovški vrh (apnenec),
Lipovški vrh (apnenec),
3.
Kamnolomi, peskokopi Kamnolom Zagorje (apnenec) - opuščen,
Kamnolom Zagorje (apnenec) - opuščen,
3.
Globokarjev kamnolom,
Globokarjev kamnolom.
3.
Kamnolom v Podstrani (sanirano leta 2004).
/
1.
Okrogarjeva kolonija,
Okrogarjeva kolonija,
3.
Na šohtu -Zagorje,
Na šohtu -Zagorje,
3.
Polje,
Polje,
3.
Na šahtu-Kisovec,
Na šahtu-Kisovec,
3.
Kolonija v Potoški vasi,
Kolonija v Potoški vasi,
3.
Degradirana
Pod Skalo (sanirano leta 2001),
/
1.
stanovanjska območja
Za ponom (sanirano leta 2000),
/
1.
Toplice (sanirano),
/
1.
Borovnik cona B (sanirano),
/
1.
Trije večstanovanjski objekti v okolici cerkve na Lokah pri
2.
Zagorju (dva sanirana).
Zapuščen večstanovanjski objekt pri cerkvi na Lokah pri Zagorju.
IGM Zagorje in Eti Izlake spadata med potencialne
IGM Zagorje in Eti Izlake spadata med potencialne povzročitelje
3.
povzročitelje onesnaženja okolja širšega obsega.
onesnaženja okolja širšega obsega
Garaže in popravljalnica avtobusov podjetja Integral Zagorje v
1.
Kisovcu - tehnološka zaostalost stavbe (sanirano leta 2002).
/
Stavba podjetja Varnost v današnji obrtno poslovni coni
1.
Degradirana industrijska
Toplice (sanirano).
/
območja
V industrijski coni Kisovec je bil zgrajen objekt v katerem naj bi bila
4.
sončna elektrarna. Zaradi pomanjkanja sredstev je objekt prazen.
/
V industrijski coni Kisovec je bil zgrajen objekt v katerem naj bi bila
4.
sončna elektrarna. Zaradi pomanjkanja sredstev je objekt prazen.
/
/
Tehnološko transportna oprema Zagorje (tehnološka zaostalost stavbe).
4.
Območje današnje obrtno industrijske cone Kisovec (sanirano
1.
leta 1997),
/
Degradirana območja Separacija, drobilnica in rudarska kopalnica v Toplicah
1.
rudarjenja
/
(sanirano leta 1997),
Rudniški tir Toplice-IGM (sanirano leta 1997),
/
1.
Območje Orleka vzhodno od Kotredeščice (sanirano leta 2002). /
1.
Loke pri Zagorju: zapuščeno, nezazidano zemljišče.
4.
/
Travnik med industrijsko cono in glavno cesto v Kisovcu:
Travnik med industrijsko cono in glavno cesto v Kisovcu: zapuščeno
Sive cone
3.
zapuščeno zemljišče, območje vrtičkarjev.
zemljišče, nekoč območje vrtičkarjev.
/
Prostor med RCR-om in objektom Tehnološko transportne opreme.
4.
Medija je večinoma regulirana spada v zadnje tri razrede.
Medija je večinoma regulirana spada v zadnje tri razrede. Pritoki
Regulacija vodotokov
3.
Pritoki spadajo v I. in I.-II. razred.
spadajo v I. in I.-II. razred.

Vir podatkov: Ivančič Lebar, 2004; Občinski program varstva okolja za občino Zagorje ob
Savi, 2012; Rozina, 2005.
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10. Predlogi za izboljšanje kakovosti okolja
Najprej se moramo dotakniti najbolj perečega problem v Zasavju, to je Lafarge Cementa.
Meritve kažejo, da so se s pričetkom kurjenja petrolkoksa leta 2003 močno povečali izpusti
benzena, ki povzroča levkemijo in nepravilnosti pri zarodkih. Petrolkoks uradno ni
klasificiran kot odpadek, je pa stranski produkt naftne industrije in glede onesnaževanja
veliko slabši od premoga. Leta 2007 je cementarna pričela s sosežigom odpadkov, pri čemer
nastajajo izpusti težkih kovin, dioksinov in furanov. Že dolgo so znani negativni vplivi le teh
na okolje in zdravje ljudi. Torej, kaj storiti glede onesnaževanja iz cementarne? Lahko si
zatisnemo oči in pustimo, da podjetje še naprej onesnažuje okolje, ki je že zaradi
premogovništva in termoelektrarne močno degradirano. Tako se je zadnja leta obnašala tudi
država, ki ni naredila praktično ničesar, da bi izboljšala stanje. Druga skrajnost je zaprtje
tovarne. S tem bi se prenehalo onesnaževanje, a bi hkrati izgubili veliko število delovnih
mest, ki so v regiji z visoko brezposelnostjo še kako pomembni. Potrebno je najti neko
skupno rešitev, ki bo ugodna za vse vpletene strani. Seveda pa je potrebno sodelovanje
podjetja, lokalnih skupnosti in države. Trenutno se nam zdi najboljši predlog o okolju
prijaznem cementu, ki ga je že leta 2011 predstavilo društvo EKO KROG. V njem pozivajo
državo, naj v prihodnjih razpisih za gradbene projekte financirane iz proračuna RS zahteva
uporabo izključno okolju prijaznega cementa, torej cementa proizvedenega v pečeh, ki ne
sežigajo odpadkov. Na ta način bo vlada pomagala Lafarge Cementu, da preide na okolju
sprejemljivejša goriva, ohrani delovna mesta in rentabilnost, prebivalcem Zasavja pa
omogočila človeku dostojnejše življenje brez strahu za svoje zdravje in zdravje svojih otrok.
Za državni proračun in davkoplačevalce je bolje, da država plača več za cement pri javnih
gradnjah, kot da se dodatno obremenjuje zdravstvena blagajna, predvsem pa se s takšno
odločitvijo prepreči marsikatero obolenje in osebno travmo državljanov. Slovenija je
podpisnica Stockholmske konvencije, ki državo obvezuje k zmanjšanju nenačrtno
proizvedenih produktov pri termičnih procesih – dioksinov in furanov, HCB, PCB, PCT…
Stockholmska konvencija prepoznava sežigalnice in cementarne, kjer se sosežigajo odpadki,
kot glavni vir teh snovi. Če že ne zaradi ljudi, bi morala država preprečiti onesnaževanje
zaradi konvencije (Predlog za okolju prijazen cement, 2011). ARSO je marca 2013 sicer
zavrnil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje, po katerem bi znova dovolili sosežig odpadkov,
vendar je v pripravi nova uredba, ki bi lahko pomagala Lafarge Cementu pri pridobitvi
dovoljenja. Dejstvo je, da je za rešitev, ki jo predlaga EKO KROG, potrebno veliko
dogovarjanja in sodelovanja, predvsem pa mora vsaka stran malo popustiti. Za vzor bi lahko
vzeli Šaleško dolino, kjer industrijsko-energetski sektor sodeluje z lokalno skupnostjo.
Cementarna bi na zmanjšanje onesnaževanja morala gledati kot na izziv in ne kot na problem.
Veliko bi že storili z denarjem, ki ga sedaj porabljajo za razne pravdne postopke in zavajajočo
promocijo o uporabi čistih gorivih.
Termoelektrarna že več kot 40 let onesnažuje okolje v Zasavju. Z izgradnjo razžveplevalne
naprave leta 2005 so sicer rešili problem izpustov žveplovega dioksida, kljub temu pa
elektrarna še vedno ostaja med največjimi onesnaževalci s CO, CO2, NOx in težkimi
kovinami. Prihodnost elektrarne je močno povezana z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik, saj TET
odkupi kar 98% premoga. V zadnjem času se kot rešitev predlaga prenova četrtega bloka
termoelektrarne in izkop premoga v jami Brnica. S tem bi TET podaljšala kurjenje premoga
za 30 let, rudnik pa bi pridobil nova delovna mesta, ki jih bo izgubil z zaprtjem jame Ojstro.
Ker bo država v letih 2012-2015 namenila dve tretjini manj proračunskega denarja od
predvidenega za zapiranje in ekološko sanacijo, bi izkop v jami Brnica pomenil manj
odpuščanja in več sredstev za sanacijo degradiranih rudniških površin. Kljub temu smo
odločno proti takšni rešitvi. Odprtje nove jame bi pomenil korak nazaj. Rudnik, ki je v
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zapiranju, bi moral skrbeti za zapiralna dela, ne pa za odpiranje nove jame, s katero bi nastale
nove degradirane površine. V tem primeru bi tudi država morala vračati sredstva EU, ki jih je
pridobila za zapiranje zasavskih premogovnikov. TET bi s kurjenjem premoga še naprej
onesnaževala zrak, njeno pozitivno poslovanje pa je že sedaj odvisno od državne pomoči.
Druga možnost je zaprtje TET, s čimer bi se prenehalo onesnaževanje, vendar je takšna
možnost v današnji energetsko močno odvisni družbi praktično nemogoča. Potrebna bi bila
korenita sprememba navad in mišljenja ljudi, s katero bi prišli tudi do manjše porabe energije.
Prihodnost TET vidimo v zamenjavi premoga z zemeljskim plinom in izgradnjo daljinskega
ogrevanja za zasavske občine. S tem bi se zmanjšalo onesnaževanje iz termoelektrarne
(predvsem CO2 in težke kovine), toplarn in individualnih kurišč. Ena možnost je tudi zaprtje
TET in odprtje hidroelektrarn na Savi. Na takšen način bi pridobili čisto energijo iz
obnovljivih virov, vendar gradnja hidroelektrarn predstavlja velik poseg v prostor. Poleg tega
bi ostali prazni objekti termoelektrarne in nerešen problem daljinskega ogrevanja.
V Zagorju in Trbovljah je poleg TET in cementarne še nekaj drugih podjetij, ki povzročajo
onesnaževanje, vendar se nanje pozablja, ker so njihovi vplivi na okolje manjši. Za ta podjetja
predlagamo čim boljše prilagajanje IPPC direktivi in uporabo najboljših razpoložljivih tehnik
(BAT). Občini naj skupaj z regionalnim centrom za razvoj v obliki manjših prispevkov,
najemnin in lažje dostopnih kreditov, spodbujata podjetja k izboljšavi in spremembi procesov,
ki bi vplivali na zmanjšanje emisij. Na podoben način naj privabljajo tudi druga okoljsko
naravnana podjetja za investicije v občinah.
Med onesnaževalce zraka spadajo tudi individualna kurišča. Občini nimata toliko finančnih
sredstev, da bi lahko pomagali lastnikom nepremičnin pri prehodu na čistejše in obnovljive
vire energije ter izboljšanju energetske učinkovitosti. Vlogo občin vidimo v brezplačnem
svetovanju in spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije. Posameznikom, ki bi se
odločali za takšne investicije, bi občina ponudila individualno svetovanje strokovnjaka, ki bi
predlagal najboljše rešitve. Poleg tega bi omogočala tudi brezplačno pravno svetovanje pri
pridobivanju državnih finančnih pomoči iz Eko sklada. Z dovoljenjem lastnikov bi na spletni
strani in v prostoru občine predstavila uspešne primere prehoda na čistejše vire energije in
izboljšanja energetske učinkovitosti. S tem bi poskušala tudi druge pritegniti k okoljskim
investicijam v lastno nepremičnino.
Tudi promet je velik onesnaževalec v Zagorju in Trbovljah. Za zmanjšanje avtomobilskega
prometa v občinah do sedaj ni bilo narejeno praktično ničesar. Potreben je celovit pristop k
uvajanju trajnostne mobilnosti. Najslabše je stanje kolesarskih stez, saj je v obeh občinah
veliko odsekov, kjer manjkajo, zato je izgradnja le teh eden izmed najpomembnejših ukrepov.
Potrebna je tudi izgradnja parkirišč za kolesa pri železniških in končnih avtobusnih postajah.
Avtobusne proge povezujejo vsa pomembnejša naselja v občinah, tudi pogostost in navezava
na vlak sta primerni. Problem predstavlja cena avtobusnega prevoza za delavce. Mesečna
vozovnica za razdaljo 3-5 km stane 41,60€. Za bencin bi porabili približno 27€, če se v avtu
pelje en potnik. V primeru, da je v avtu več ljudi, se cena še zmanjša. Upokojenci imajo sicer
v obeh občinah avtobusni prevoz brezplačen, kar je zelo dobro, saj gre za skupino ljudi, ki je
socialno najbolj ogrožena in odvisna od javnega potniškega prometa, vendar pa upokojenci
niso tisti, ki bi onesnaževali okolje z avtomobili. Potrebno je znižanje cen avtobusnega
prevoza za zaposlene in to tudi reklamirati. S povečanjem števila potnikov, bi pokrili izgubo,
ki nastane ob znižanju cen. Velik problem predstavlja vsakodnevni avtomobilski promet proti
Ljubljani in Mariboru, še posebej zato, ker se v avtu po navadi pelje le en potnik. Z odprtjem
avtocestnega odseka Trojane-Vransko se je promet še povečal. Občinam predlagamo
spodbujanje ljudi k uporabi železniškega prometa. Frekvenca vlakov proti Ljubljani in
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Mariboru je zelo dobra, saj vlak pelje vsako uro, ob prometnih konicah pa vsake pol ure. Tudi
strošek potovanja z vlakom je cenejši kot vožnja z avtomobilom. Res je, da z vlakom
potujemo dlje, vendar je tako potovanje veliko manj stresno, med vožnjo pa lahko tudi kaj
preberemo ali napišemo. Vlogo občin vidimo predvsem v spodbujanju javnega potniškega
prometa. V obliki predavanj, zloženk in oddaje na lokalni televiziji naj občanom na nazoren
način prikažejo prednosti uporabe javnih prevoznih sredstev. Število avtomobilov na cestah se
zmanjša tudi s povečanjem števila potnikov v enem avtu. Problem je v tem, da občani ne vedo
drug za drugega, kdo ima še prostor v avtomobilu. V današnji poplavi družbenih omrežij, ki
so enostavna za uporabo, predlagamo lokalnim društvom, da izdelajo informacijsko stran o
prevozih na delo. Vsak občan bi lahko objavil kdaj in kam se vozi in koliko ima še prostora v
avtu. S tem bi se zmanjšalo število avtomobilov na cestah, ljudje pa bi z delitvijo stroškov
prihranili denar.
Za učinkovito preprečevanje onesnaževanja ozračja, je najprej potrebno ugotoviti, kakšne so
koncentracije onesnaževal v zraku. V obeh občinah je premalo merilnih postaj, obstoječe pa
ne spremljajo vseh potrebnih parametrov. Že v Regionalnem razvojnem planu 2007-2013 je
predvidena posodobitev merilne mreže ARSO, vendar se za enkrat to še ni zgodilo. Občinam
predlagamo, da poskušajo z Agencijo Republike Slovenije za okolje doseči dogovor o
dopolnitvi merilnih postaj, tako da bodo vse spremljale naslednje parametre: SO2, NOx, CO,
PM10, PM2,5 in O3. V Zagorju vse tri merilne postaje ležijo v razdalji treh kilometrov v
vzhodnem delu občine, večji del pa ostaja nepokrit, zato je potrebna postavitev novih postaj v
osrednjem, zahodnem in južnem delu občine. V Trbovljah so merilna mesta bolje razporejena,
kljub temu pa manjka postaja v severnem delu in ob Savi. Občinam predlagamo dopolnitev
merilne mreže s postavitvijo lastnih merilnih postaj. Sredstva naj poskušajo dobiti iz
evropskih skladov in s pomočjo donacij iz podjetij. Kar nekaj podjetij v Trbovljah in Zagorju
je zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa, vendar se podatki objavljajo le enkrat
letno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in še to se je potrebno zelo
potruditi, da jih najdemo. Občini naj poskušata doseči dogovor s podjetji, da se podatki o
emisijah objavljajo na občinskih spletnih straneh, tako da bodo lažje dostopni za vse
prebivalce.
Občina Trbovlje je z izgradnjo centralne čistilne naprave že poskrbela za čiščenje odpadnih
voda. V Zagorju pa se je projekt izgradnje čistilne naprave upočasnil, zato pozivamo občino,
naj čim prej izbere izvajalca gradbenih del, saj imajo za koriščenje kohezijskih sredstev čas le
do konca leta 2014. Izgradnja čistilne naprave in pripadajoče kanalizacije je zelo pomembna
za izboljšanje kakovosti površinskih voda.
V okviru projekta »Sistem regionalno zasnovanega ravnanja s komunalnimi odpadki« sta obe
občini poskrbeli za ureditev bivših odlagališč mešanih komunalnih odpadkov, še vedno pa
ostajajo divja odlagališča, ki jih je potrebno sanirati in hkrati preprečevati ponovno odlaganje
smeti. V Trbovljah je vseh divjih odlagališč 168, od tega 17 nevarnih, 41 so jih že sanirali. V
Zagorju je 173 divjih odlagališč, od tega 30 nevarnih, 33 pa so jih že sanirali. Za čiščenje
odlagališč, naj občini pod strokovnim vodstvom najameta študente ali brezposelne osebe
preko javnih del. Na takšen način bi dosegli nizke stroške sanacije in finančno pomagali
ljudem, ki pomoč najbolj potrebujejo. Glavni razlog, da ljudje še vedno odlagajo smeti na
divjih odlagališčih, je v neozaveščenosti, saj obe občini omogočata brezplačno oddajo
kosovnih odpadkov v zbirnih centrih. V Trbovljah dvakrat letno izvajajo akcijo kosovnega
zbiranja odpadkov, kar so do pred nekaj leti izvajali tudi v Zagorju. Zagorsko občino
pozivamo, da ponovno uvedejo takšno akcijo. Občini morata poskrbeti za ozaveščanje ljudi o
brezplačnem sprejemu kosovnih odpadkov in nevarnostih odlaganja le teh na divjih
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odlagališčih. Hkrati je potreben poostren nadzor občinskega redarstva nad nezakonitim
odlaganjem odpadkov in dosledno izvajanje kazni. Zaradi potrošniško naravnane družbe v
zadnjih letih, nastaja veliko odvečnih oblačil in zabavne elektronike. Gre za stvari, ki so še
uporabne, vendar ljudje ne vedo, komu bi jih podarili, zato končajo v smeteh. Lokalnim
društvom predlagamo izdelavo spletne strani na družbenem omrežju, kjer bi občani lahko
objavljali, katerih stvari ne potrebujejo več. Na takšen način bi pomagali socialno ogroženim
ter zmanjšali količino nepotrebnih odpadkov.
Občini je zaznamovalo premogovništvo, ki je za seboj pustilo veliko degradiranih površin.
V Zagorju so v okviru zapiralnih del rudnika večino površin sanirali, v Trbovljah pa jih
obnova še čaka. Trbovlje bodo imele s sanacijo degradiranih rudarskih površin težjo nalogo
kot jo je imelo Zagorje. Zaradi gospodarske krize je država namenila manj finančnih sredstev,
kot je bilo rečeno. Problemi nastajajo tudi v razdelitvi denarja za obnovo, saj rudnik leži na
območju dveh občin, Trbovelj in Hrastnika. Občini Trbovlje predlagamo, da poskuša čim bolj
unovčiti pridobljeni denar za sanacijo brez nepotrebnih zapletov pri dogovarjanjih. Najprej
naj poskrbi za območje dnevnih kopov v vzhodnem delu občine od Retja do Ostenka, kjer so
pritiski na okolje največji, in jih poskuša vizualno ponovno vključiti v pokrajino. V primeru,
da bo finančnih sredstev dovolj, naj šele nato razmišlja o ureditvi športno rekreativnih
površin. V zadnjih letih je v Trbovljah nastalo veliko zapuščenih tovarniških objektov. V te
objekte je potrebno čim prej naseliti nova podjetja ali druge dejavnosti, predno popolnoma
propadejo. V obeh občinah je ostalo še dosti neurejenih rudarskih naselij. V Trbovljah jih je
nekaj pod spomeniškim varstvom, zato je obnova težja. Že v Regionalnem razvojnem
programu 2007-2013 je rudarska kolonija Njiva obravnavana prioritetno, vendar se sanacija
še ni začela, saj prihaja do zapletov, ker je kolonija kot kulturna dediščina varovana z
varstvenim režimom I. stopnje. Občini predlagamo, da skupaj s podjetjem Spekter in z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije čim prej doseže dogovor o obnovi. Pri tem
se strinjamo s predlogom Spektra, ki bi dva objekta najprej porušil, dva z okrog 40 stanovalci
pa obdržal in obnovil. Na mesto porušenih bi prestavil tržnico in uredil dodatna parkirišča.
Občina štirih propadajočih objektov pod »zaščito« ne potrebuje. Druga naselja v Trbovljah
niso pod tako strogim varstvenim režimom, zato se bo lažje dogovoriti o obnovi. V Zagorju
predlagamo kot prioriteto prenovo naselja Na šohtu (Zagorje), saj so tam pogoji za bivanje
najslabši. Nove dejavnosti naj občini poskušata umestiti na obstoječa degradirana območja in
sive cone ter s tem preprečiti nastanek novih degradiranih površin.
Da bi zmanjšali onesnaževanje okolja, je potrebno zmanjšati vsakodnevno porabo vode in
elektrike. To je dolgotrajen proces, saj je potrebno spremeniti mišljenje ljudi. Najlažje je to
storiti tako, da ljudem prikažemo, kakšen je finančni prihranek pri zmanjšanju porabe. Občini
pozivamo, naj na nazoren in preprost način v obliki zloženk, predavanj, spletne strani in oddaj
na lokalni televiziji občane ozaveščajo o prednostih zmanjšane porabe.
V občinah se redno spremlja stanje kakovosti zraka, medtem ko se meritve kakovosti vode in
vsebnosti težkih kovin v prsti ter vegetaciji izvajajo le v okviru posameznih raziskav. Občini
naj večkrat opravita različne študije, kjer se spremlja stanje okolja. Na podlagi pridobljenih
rezultatov bodo lahko sprejeli ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja.
V okviru Regionalnega razvojnega programa za Zasavje 2007-2013 so v načrtu projekti za
razvoj okolju prijaznega kmetovanja. Preko različnih raziskav je bilo ugotovljeno, da je v
Trbovljah in Zagorju večji del prsti onesnaženih s težkimi kovinami. Predno kmetija dobi
dovoljenje za ekološko pridelavo, je potrebno preveriti ali prsti na njihovem pridelovalnem
območju vsebujejo prekomerne vrednosti težkih kovin. Kdo bi hotel kupiti ekološke pridelke,
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ki so sicer pridelani po vseh ekoloških smernicah, kljub temu pa vsebujejo težke kovine, ki jih
med rastjo posrkajo iz prsti? Poleg tega je potrebno izvajati poostren nadzor nad označbami
»eko«, »bio« in podobno, ter izobraziti občane o zakonih, ki jih morajo pridelovalci
spoštovati.
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11. Sklep
Zasavska regija spada med najbolj onesnažena območja v Sloveniji. Onesnaženost je na eni
strani posledica omejenih samočistilnih sposobnosti ozkih, slabo prevetrenih in pogosto
zamegljenih dolin in na drugi strani velikih obremenitev okolja, zaradi dolgoletnega
rudarjenja, pridobivanja energije in industrije. V diplomskem delu smo prikazali spreminjanje
stanja okolja v občinah Zagorje in Trbovlje v zadnjih dvajsetih letih in ukrepe, ki sta jih
občini izvajali za izboljšanje stanja. Pri tem smo si pomagali z DPSIR modelom, ki smo ga
dopolnili s socialno-ekološkim metodološkim pristopom.
Prišli smo do naslednjih ugotovitev:
- Najbolj onesnažen pokrajinski element je zrak, sledita mu prst in vegetacija.
- V občini Trbovlje je velik obseg degradiranih površin.
- Onesnažen zrak ima velik vpliv na povečanje števila bolezni dihal in rakavih obolenj.
- Energetika, industrija in promet so tiste gonilne sile, ki izvajajo največje pritiske na
okolje.
- V Trbovljah največ zračnih emisij prispeva industrijsko-energetski sektor, v Zagorju
pa promet, individualna kurišča in kmetijstvo.
- Občani so večinoma zadovoljni s kakovostjo okolja v katerem živijo.
- V obeh občinah je za prebivalce najbolj moteč pojav onesnaženost zraka, sledijo
degradirane površine in hrup.
- V zadnjih dvajsetih letih je bilo v Trbovljah izvedenih več ukrepov za zmanjšanje
onesnaževanja zraka in voda, v Zagorju pa za sanacijo degradiranih površin.
- Ukrep o preusmerjanju kmetij v ekološko kmetovanje je zgolj na papirju, saj
predsednica krajevne skupnosti Mlinše, ki bi morala biti nosilka ne ve nič o tem.
Pred začetkom dela smo si zastavili tri hipoteze, na katere smo dobili sledeče odgovore:
V prvi hipotezi smo predpostavljali, da znotraj preučevanega območja obstajajo razlike v
kakovosti bivalnega okolja. Na podlagi meritev o kakovosti zraka, vode, prsti in vegetacije ter
podatkov o degradiranih površinah lahko hipotezo potrdimo. Največja razlika med
posameznimi deli občin je v kakovosti zraka, ki je najslabša v osrednjem delu občine Trbovlje
in vzhodnem delu Zagorja. V južnem delu Trbovelj, zahodnem, severnem in južnem delu
Zagorja je zrak čistejši, saj so to območja, ki ležijo izven vpliva TET in cementarne. Med
občinama se pokaže največja razlika v obsegu degradiranih površin, saj je le teh v Trbovljah
bistveno več. Primerjava trenutnega stanja o kakovosti površinskih voda je nesmiselna, ker so
bile zadnje meritve opravljene pred zagonom čistilne naprave v Trbovljah. Občasne raziskave
o vsebnosti težkih kovin v prsti in vegetaciji so pokazale, da je večina preučevanega območja
onesnaženega.
Z drugo hipotezo smo trdili, da je stanje okolja v Zagorju in Trbovljah boljše kot pred
dvajsetimi leti. Na podlagi meritev in raziskav, ki so bile na voljo, lahko hipotezo delno
potrdimo. Vsebnosti SO2 in delcev PM10 so se v obeh občinah močno znižale, kar je vplivalo
na izboljšanje kakovosti zraka. Tudi obseg degradiranih površin se je zmanjšal, predvsem v
občini Zagorje. Kakšno pa je bilo spreminjanje kakovosti vode, prsti in vegetacije v zadnjih
dvajsetih letih ne vemo natančno, saj je bilo v tem času opravljenih premalo meritev. Glede na
to, da se preko onesnaženega zraka onesnažujeta tudi prst in vegetacija, lahko sklepamo, da se
je stanje prsti in vegetacije izboljšalo. V Trbovljah so leta 2009 zgradili čistilno napravo za
čiščenje odpadnih voda in na podlagi podatkov, ki smo jih dobili iz komunalnega podjetja,
lahko trdimo, da se je kvaliteta površinskih voda v Trbovljah izboljšala.
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Z zadnjo hipotezo smo predpostavljali, da se kljub zmanjšanju onesnaženosti, kritičen odnos
ljudi do okolja v občini Trbovlje povečuje. Na podlagi primerjave anket iz leta 1993 in 2012
lahko hipotezo ovržemo. Leta 1993 je bilo z okoljem zelo zadovoljnih in zadovoljnih 39%
anketirancev, leta 2012 pa kar 75%.
Občini se vsaka na svoj način trudita izboljšati stanje okolja. Nekaj ukrepov temelji na
regionalni ravni, zato je potrebno sodelovanje vseh treh občin v Zasavju. Trbovlje so bile pri
ukrepih, ki so bili v celoti doseženi (20,5%) uspešnejše od Zagorja (7%). Odstotka ukrepov,
ki so jih v celoti ali delno uresničili, sta med občinama skoraj enaka (Zagorje 44,5%, Trbovlje
45,5%). V Trbovljah imajo za prihodnost načrtovanih 15 ukrepov, v Zagorju pa le 4. Na
področju varovanja zraka so Trbovlje v zadnjih dvajsetih letih izvedle več ukrepov kot
Zagorje, kar je povsem normalno, saj se v Trbovljah nahajajo večji onesnaževalci. Obratno je
pri sanaciji degradiranih površin, kjer je bilo Zagorje uspešnejše, kar zopet ni nič
nenavadnega, saj v Trbovljah rudnik še ni zaprt. Pri sanaciji in varstvu površinskih ter
podzemnih voda so bile Trbovlje uspešnejše, saj so postavile centralno čistilno napravo in
obnovile velik del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Projektov, ki bi se neposredno
nanašali na varstvo prsti in vegetacije v občinah praktično ni bilo.
Primerjave med občinama nismo mogli v celoti izvesti, ker je bilo na razpolago premalo
podatkov. Skozi leta se sistematično spremlja le kakovost zraka. Meritve kakovosti vode,
vsebnosti težkih kovin v prsti in vegetaciji pa se izvajajo le v okviru posameznih raziskav.
Čez kakšnih 10 let bi bilo zanimivo ponoviti geografsko primerjavo okoljske politike občin
Zagorje in Trbovlje ter primerjati rezultate z diplomsko nalogo.
Za izboljšanje stanja okolja v obeh občinah predlagamo:
- Država naj za gradbene projekte financirane iz proračuna RS uporablja izključno
okolju prijazen cementa, torej cement proizveden v pečeh, ki ne sežigajo odpadkov.
- Zamenjavo premoga z zemeljskim plinom v TET in izgradnjo daljinskega ogrevanja
za zasavske občine.
- Prilagajanje vseh podjetij IPPC direktivi, še posebno večjih podjetij, ki še niso
zavezanci (BARTEC, SVEA, Xella porobeton, Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Javno podjetje Komunala Zagorje)
- Finančne spodbude občine in regionalnega centra za razvoj podjetjem, ki želijo
izboljšati proizvodne procese in s tem zmanjšati onesnaževanje.
- Svetovanje lastnikom nepremičnin, ki se odločajo za prehod na čistejše vire energije in
izboljšanje energetske učinkovitosti.
- Izgradnjo kolesarskih stez v Zagorju na odsekih železniška postaja-Svea, TopliceOrehovica.
- Izgradnjo kolesarskih stez v Trbovljah na relaciji železniška postaja-Gabrsko.
- Izgradnjo parkirišča za kolesa na železniških postajah v Zagorju in Trbovljah.
- Postavitev spletne strani ali družabnega omrežja za dogovarjanje o skupnih prevozih
na delo.
- Namestitev dodatnih merilnih postaj za merjenje kakovosti zraka v osrednjem in
zahodnem delu Zagorja ter v severnem delu obeh občin in dopolnitev obstoječih, tako
da bodo vse merile naslednje parametre: SO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 in O3.
- Doseči dogovor s podjetji za objavljanje podatkov o emisijah na spletnih straneh
občin.
- Pospešitev postopkov za izgradnjo centralne čistilne naprave v Zagorju.
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-

Prednostna sanacija nevarnih divjih odlagališč in preprečevanje ponovnega odlaganja
smeti.
Prioritetno sanacijo dnevnih kopov in rudarskih stanovanj v Trbovljah.
Ozaveščanje občanov o prednostih manjše porabe elektrike in vode.
Bolj pogoste meritve kakovosti vode in vsebnosti težkih kovin v prsti ter vegetaciji.
Večji nadzor pri pridobivanju dovoljenj za ekološko pridelavo.
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12. Summary
The region of Zasavje is one of the most polluted areas in Slovenia. Pollutation is on the one
hand result of limited self-purifying capacities of narrow, poorly vented and often foggy
valleys and on the other hand, heavy environmental pressures due to many years of mining,
production of energy and industry left many of environmental consequences. In the thesis we
showed the changing state of the environment in Zagorje and Trbovlje in the last twenty years
and the actions taken by the municipality to improve the situation. We used the DPSIR model,
which was supplemented by socio-ecological methodological approach.
Before we started, we have set three hypotheses on which we get the following answers:
In the first hypothesis, we assumed that within the studied area, there are differences in the
quality of the living environment. Based on measurements of the quality of air, water, soil and
vegetation, as well as on degraded land we can confirm the hypothesis. The biggest
difference between the certain parts of the municipalities is in the air quality which is the
worst in the central part of Trbovlje and the eastern part of Zagorje. In the southern part of
Trbovlje, western, northern and southern parts of Zagorje the air is cleaner, as these are areas
that lie beyond the influence of TET and Cementarna Trbovlje. The greatest difference
between the municipalitities is shown in the extent of degraded land, because there are a lot
more in Trbovlje. A comparison of the current situation on the quality of surface water is
meaningless, because the last measurement was done before starting wastewater treatment
plant in Trbovlje. Periodic surveys on levels of heavy metals in soil and vegetation have
shown that most of the studied areas are polluted.
The second hypothesis was claimed that the state of the environment in Zagorje and Trbovlje
is better than twenty years ago. Based on the measurements and surveys that were available,
we can partially confirm the hypothesis. The levels of SO2 and PM10 in both municipalities
decreased sharply, which influenced on the improvement of air quality. The extent of
degraded land decreased, especially in the Zagorje. What was the change in quality of water,
soil and vegetation over the last twenty years, we do not know exactly, because during this
period very few measurements were done. While the air pollutes the soil and vegetation, it can
be concluded that the state of soil and vegetation improved. In 2009 a wastewater treatment
plant was built for wastewater treatment, therefore, we can say that the quality of surface
waters in Trbovlje improved.
With the last hypothesis, we assumed that, in spite of the reduction of pollution, critical
attitude of people towards the environment in the municipality of Trbovlje increases. Based
on a comparison of surveys from 1993 and 2012, the hypothesis can be rejected. In 1993,
there were 39% of respondents satisfied and very satisfied with the environment and 75% in
2012.
Both of the municipalities, each in their own were trying to improve the state of the
environment. Some of the measures are based on the regional level, so all three need to
participate. To protect the air Trbovlje has done a lot more the last twenty years than Zagorje,
which is quite normal, as in Trbovlje there are bigger polluters. But in the rehabilitation of
degraded areas, Zagorje has been more successful, which again is not surprising because in
Trbovlje the mine is not closed yet. For the rehabilitation and protection of surface and
ground water Trbovlje was more successful. They have established a central wastewater
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treatment plant and rebuild a large part of the water supply and sewerage system. There were
no projects directly related to the protection of soil and vegetation communities.
The comparison between the municipalities could not be fully implemented because there
were insufficient data available. Only the quality of the air is monitored systematically.
Measurements of water quality, the content of heavy metals in soil and vegetation are carried
out only within the individual studies.
In order to improve the environmental situation in the two municipalities we suggest:
-

-

-

For construction projects financed from the state budget using only environmentally
friendly cement, ie cement produced in furnace that do not burn waste.
Replacement of coal with natural gas in the TET and the construction of district
heating for Zasavje.
Adjustment of all companies to IPPC Directive, especially large companies, which
have not been subject to IPPC (BARTEC, SVEA, Xella porobeton, Javno podjetje
Komunala Trbovlje, Javno podjetje Komunala Zagorje)
Financial incentives from the municipality and the regional center for the development
of companies that want to improve manufacturing processes and thereby reduce
pollution.
Advising property owners who decide to switch to cleaner energy sources and
improving energy efficiency.
Construction of bicycle lanes on sections of Zagorje: railway station-Svea, TopliceOrehovica.
Construction of bicycle lanes in Trbovlje between railway station-Gabrsko.
The construction of cycle parking at railway stations in Zagorje and Trbovlje
Comprehensive approach of both municipalities to introduce sustainable mobility.
Installation of additional monitoring stations to measure air quality and publishing
data emissions of companies on websites of municipalities.
Speed up the procedures for the construction of central wastewater treatment plant in
Zagorje.
Remediation of illegal dump sites and prevent re-deposition of garbage,
Priority rehabilitation of opencast mines and mining flats in Trbovlje.
Awareness of citizens about the benefits of reduced consumption of electricity and
water.
More frequent measurements of water quality and the presence of heavy metals in
soils and vegetation.
Bigger control in obtaining permits for organic production.
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Priloga: Anketni vprašalnik
Anketa se nanaša na diplomsko delo z naslovom Geografska primerjava okoljske politike
občin Zagorje in Trbovlje. Z analizo te ankete bi rada ugotovila kako občani Zagorja in
Trbovelj dojemajo stanje domačega okolja danes in pred 20 leti.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
Nadja Ostrožnik
Ž

1.

Spol: M

2.

Starost:

3.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Izobrazba:
Nedokončana osnovna šola
Dokončana osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Visokošolska izobrazba
Magisterij, doktorat.

4.
a)
b)

V kateri občini živite?
Trbovlje
Zagorje

5.
V katerem območju znotraj občine živite:
___________________________________________________________________________
6.
a)
b)

Koliko časa že živite v občini, ki ste jo navedli?
Od rojstva
Priselil sem se pred ____ leti

7.
a)
b)
c)
d)

Kako ste zadovoljni s kakovostjo okolja v občini v kateri živite? (možen 1 odgovor)
Zelo zadovoljen
Zadovoljen
Nezadovoljen
Zelo nezadovoljen

8.

Kaj po vašem mnenju najbolj znižuje kakovost okolja v vaši občini? (možen 1
odgovor)
Onesnaženost zraka
Onesnaženost voda
Onesnaženost prsti
Poškodovana vegetacija
Degradirane površine
Hrup
Drugo_______________________________________________________________

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

Katere dejavnosti so glavne povzročiteljice onesnaženja/degradacije okolja? (možnih
več odgovorov)
Industrija znotraj občine
Industrija in drugi viri onesnaževanja iz sosednjih občin
Kmetijstvo
Premogovništvo
Turizem
Promet
Gospodinjstva
Drugo________________________________________________________________

10.
a)
b)

Današnje stanje okolja v občini je v primerjavi s stanjem izpred 20 let:
Boljše (če ste izbrali ta odgovor izpustite 12. vprašanje )
Slabše (če ste izbrali ta odgovor izpustite 11. vprašanje )

11.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kateri so razlogi za izboljšanje stanja okolja v občini? (možnih je več odgovorov)
Propad industrije
Zapiranje rudnikov
Namestitev čistilnih naprav
Občinski ukrepi
Skrb prebivalcev
Drugo________________________________________________________________

12.

Kateri procesi so krivi za poslabšanje stanja okolja v občini? (možnih je več
odgovorov)
Dejavnost podjetij -katerih:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
Povečanje prometa
Povečanje turizma
Pozidava
Občinski ukrepi
Potrošništvo
Drugo_______________________________________________________________

9.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
13.
a)
b)
c)
d)

Kaj menite o prizadevanju organov občine za izboljšanje okolja? (možen 1 odgovor)
Občinski organi so v preteklih letih naredili vse kar je bilo v njihovi moči za
izboljšanje okolja.
Občinski organi so v preteklih letih s svojimi projekti in ukrepi izboljšali okolje,
vendar bi se lahko bolje potrudili.
Občinski organi v preteklih letih niso ničesar storili za izboljšanje okolja.
Občinski organi so sprejeli ukrepe, ki so kakovost okolja v občini poslabšali.

14.
Kakšne ukrepe bi po vašem mnenju morali sprejeti organi občine?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15.
a)
b)

Kaj ste sami pripravljeni storiti za izboljšanje okolja? (možnih več odgovorov)
Izboljšati izolacijo stanovanja/hiše
Uporabljati obnovljive vire energije za ogrevanje (sončni kolektorji, kurjenje
biomase,… )
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c)
d)
e)
f)
g)

Uporabljati javna prevozna sredstva
Plačevanje okoljskih davkov
Zmanjšati porabo vode in elektrike
Sodelovanje v prostovoljnih akcijah, strankah, ekoloških gibanjih
Drugo_______________________________________________________________
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