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Izvleček
Zasnova okoljske trajnosti kot prednostna naloga razvoja Celja
Občina Celje je pomembno regionalno središče, ki se že vrsto let sooča z okoljskimi
problemi. Zaključna seminarska naloga predstavi temeljne geografske elemente
okoljske trajnosti in analizira stanje okolja s pomočjo DPSIR modela. Upoštevane so
samočistilne sposobnosti sestavin okolja (zrak, prst, voda) in geneza vplivov
družbenogeografskih dejavnikov. Specifični naravni pogoji, pomen industrije v
preteklosti in terciarizacija v zadnjem času odražajo kritično pokrajinsko
obremenjenost okolja celjske občine. Največji problem predstavljajo s kadmijem,
svincem in cinkom prekomerno onesnažena prst, previsoke koncentracije delcev
PM10 in ozona ter slabo kemijsko stanje vodotoka Voglajne, podtalnice in črpališča
pitne vode v Medlogu. Ugotovljeno je, da onesnaženost ozračja povzroča višjo
obolevnost zaradi bolezni dihal, uživanje vrtnin pridelanih na tako onesnaženi prsti
pa predstavlja dodatno tveganje za zdravje ljudi. Številni ukrepi zoper degradirano
okolje so bili izvedeni s strani občine in izpostavljeni v Občinskem programu varstva
okolja, vendar najbolj pereči dejavniki ostajajo. Naraščajoča obremenjenost s
prometom, širjenje zazidalnih površin, velike količine emisij zavezancev
obratovalnega monitoringa itd. predstavljajo odmik od okoljske trajnosti razvoja. V
zadnjem delu naloge so izpostavljena štiri območja prekomerne onesnaženosti okolja
s prioritetnimi nalogami pri načrtovanju bodočega razvoja občine Celje.
Ključne besede: občina Celje, DPSIR model, varstvo okolja, trajnostni razvoj
Abstract
The environmental sustainability concept as a priority of the development of Celje
The Municipality of Celje is an important regional center that has been facing
environmental problems for several decades. The final seminar work presents basic
geographical elements of environmental sustainability and analyzes the
environmental state with the DPSIR model. It includes environmental purifying
power (air, soil, water) and the genesis of socio-geographical characteristics. Critical
environmental load of Municipality of Celje is a reflection of specific natural
conditions, the former importance of industry and tertiary sector of today. The
biggest problems present soil contaminated with cadmium, lead and zinc, high
concentrations of particulate matters PM10 and ozone and a bad chemical status of
the river Voglajna, the underground water and of the area of the drinking water
pumping station in Medlog. It has been found out that polluted air causes higher
rate of lung disease and that consumption of vegetables grown in such polluted soil
presents additional health risk. Many measures against degraded environment have
been realized by the municipality and pointed out in The municipal program for
environment protection, but the most topical factors remain unsolved. Increasing
burdening with traffic, expanding of building land, large emissions of firms liable for
ensuring operational monitoring of air quality etc. present an environmental
sustainability deviation. In the last part of the seminar work are presented four areas
of overpolluted environment with priority assignments for future development.
Key words: the Municipality of Celje, DPSIR model, environmental protection,
sustainable development
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1. Uvod
Okolje, varstvo okolja in trajnostni razvoj so pojmi, ki postajajo v zadnjem času vse
bolj aktualni. Skoraj ne srečamo razvojnih programov držav, ciljev podjetij in
ustanov, temeljnih načel delovanja neke družbe, ki ne bi vključevala njihove skrbi za
okolje, prihodnje generacije in preprečevanje oziroma sanacije degradiranih površin.
Pri tem ni nobena izjema tudi Celje oziroma širše območje celjske občine, ki se že
vrsto let sooča z okoljskimi problemi - posledicami starih grehov, nepremišljenimi
odločitvami, dajanjem prednosti gospodarskemu in socialnemu razvoju v preteklosti
in sledenje trendom postmoderne družbe, ki omogoča vedno večjo mobilnost in s
tem povezanimi preseganji nosilnosti okolja. Predvsem se izpostavlja negativne
vplive industrije, od Cinkarne Celje do Železarne Štore, katere so krojile gospodarski
pomen mesta ob Savinji in ga hkrati obremenile, tako z onesnaževanjem zraka, prsti
in voda, kot vplivi na zdravje ljudi. Danes je ključno obračanje k vprašanjem, kako
rešiti omenjene probleme, kako v prvi vrsti definirati prioritetna območja, kamor bo
usmerjan razvoj in kakšen bo najprimernejši pristop, da ne bo povzročal novih
obremenitev. Definiranje t.i. vročih točk po elementih uporabljenega DPSIR modela
temelji na objektivnih podatkih, ki jih v večji meri beležita Agencija Republike
Slovenije in sama občina, kot tudi naročene strokovne raziskave. A še vedno nastopa
problem pomanjkanja meritev, ki bi omogočila celovito analizo in celokupno
ovrednotenje pritiskov, stanja in vplivov za potrebe bodočih razvojnih načrtov.
1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti temeljne geografske elemente
okoljske trajnosti, ki so ali niso upoštevani v razvoju mestne občine Celje oziroma bi
se jih moralo vključiti v bodoče prostorske načrte. Skozi pretekle in sedanje vplive
bodo opredeljena območja, kjer se negativne posledice kažejo v največji meri in v
največjem součinkovanju ter zahtevajo prioritetne usmeritve. Pri pisanju so me vodili
sledeči zastavljeni cilji:
- opisati naravno- in družbenogeografske dejavnike, ki so imeli in imajo vpliv na
stanje okolja v občini Celje
- analizirati stanje okolja ob upoštevanju geneze vplivov naravnodružbenogeografskih dejavnikov ter samočistilnih sposobnosti sestavin okolja

in

- izpostaviti t.i. vroče točke degradiranega okolja občine Celje in predlagati rešitve, ki
bodo v skladu okoljske trajnosti
1.2. Metode dela
Pri pisanju tega dela je bila uporabljena kabinetna metoda dela, ki je vključevala
prebiranje literature in pregledovanje spletnih virov informacij. Uporabljena
podatkovna osnova so bila dela z okoljsko tematiko in analizami stanja prsti, zraka in
vodnih teles v občini Celje, katere sem nadgradila zadnjimi možnimi dobljenimi
podatki. Najpodrobnejšo predstavitev preteklih dejavnikov in vplivov sta mi
omogočili doktorska disertacija Metke Špes Degradacija okolja kot dejavnik
diferenciacije urbane pokrajine (na izbranih slovenskih primerih) (1998) in delo
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Onesnaženost okolja v Celju od Darke Domitrovič-Uranjek (1990). Novejše
informacije so mi bile na voljo v Poročilu o stanju okolja v Mestni občini Celje – 2008,
Občinskem program varstva okolja za Mestno občino Celje (2009–2013) in spletnem
portalu Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pri zasnovi zaključne naloge sem se oprla na model okolja DPSIR, ki je po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo in sprejetem novem Zakonu o varstvu okolja leta 2004
postal okvir poročil o okolju (Špes, 2011). Gre za kratice petih glavnih elementov,
sklopov kazalcev, ki omogočajo analizo:
- gonilnih sil – potreba posameznika po bivališču, hrani in vodi, kot tudi mobilnosti,
zabavi in kulturi, se pravi splet socialno-ekonomskih dejavnikov in dejavnosti, od
kmetijstva, energetike, industrije, prometa, turizma, itd., ki obremenjujejo okolje;
- obremenitev – pritiski človeških dejavnosti na okolje, kot rezultat proizvodnje in
porabe, procesov rabe naravnih virov, spremembe rabe tal, emisije v ozračje, vode in
prsti;
- stanja – rezultat pritiskov, ki se odražajo v kvaliteti različnih komponent okolja in
njihovi funkciji (kombinacija fizičnega, kemičnega in biološkega stanja) skozi raven
onesnaženosti zraka, vodnih teles, tal, kakovost ekosistemov itd.;
- vplivov – spremembe fizičnega, kemičnega in biološkega stanja okolja
determinirajo kvaliteto ekosistemov in blagostanje človeka – v prvi vrsti gre za
ovrednotenje vplivov na zdravje ljudi in drugih živih bitij:
- odzivov – odgovori, ukrepi družbe zaradi okoljskih problemov, saj lahko vplivajo
na katerokoli stopnjo med gonilnimi silami in vplivi. Poleg držav so pomembne
odločitve podjetij in posameznikov (Kristensen, 2004; Špes, 2011).
Naloga vsebuje še šesti element modela – samočistilne sposobnosti okolja, ki z
obremenitvami in stanjem tvori »opozorilni trikotnik« (Slika 1). Gre za t.i. vroče točke
degradiranega okolja, območja prevelikih obremenitev in slabega stanja okolja, ki
zahtevajo prioritetne razvojne usmeritve.
Slika 1: Prirejen DPSIR model okolja z dodanim »opozorilnim trikotnikom«

Avtor: Suzana Vurunić

Vir: Kristensen, 2004
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Zaradi dodanega elementa samočistilnih sposobnosti je prvi del naloge namenjen
opisu naravnogeografskih značilnosti občine Celje, ki so v 2. poglavju po posameznih
elementih okolja – zrak, vode in prst obravnavane z vidika njihovih regeneracijskih
zmogljivosti in doprinosa k večjemu ali manjšemu vplivu obremenitev.
Za izdelavo karte onesnaženosti s težkimi kovinami (kadmij, svinec in cink) v prsti
sem uporabila orodje ArcGis in sicer interpolacijo Simple Kriging (brez pogojev). Na
voljo sem imela podatke Lobnikovih raziskav leta 1989, raziskav Zupana (1997),
Zupana in Klavsa (2003) ter celjskih raziskav (meritve na vrtovih) v letu 2005 in 2008.
Pri interpolaciji sem upoštevala vse lokacije odvzetih vzorcev na območju celjske
občine in izmerjene vrednosti že naštetih težkih kovin. Pri vsakem elementu sem
naredila 4 oziroma 5 razredov, glede na zakonsko opredeljene mejne vrednosti (pod
mejo določljivosti, pod mejno vrednostjo, mejna vrednost, opozorilna in kritična
vrednost). Rezultat je bila skupna karta s prekrivajočima se razredoma opozorilna in
kritična vrednost v štirih možnih kombinacijah. To sem dobila z reklasificiranjem
omenjenih razredov (2=kritični razred, 1=opozorilni razred, 0=ostali razredi) in
njihovim množenjem. Z ArcGis je nastala tudi karta največjega dosega najmanjših
prašnih delcev (10 µm). Pred tem sem s pomočjo Excela s povprečnimi hitrostmi
vetra za leto 2010 iz glavnih osmih strani neba izračunala teoretične razdalje
posedanja teh delcev (na podlagi premosorazmerja med velikostjo delca in hitrostjo
vetra, ki je bila objavljena v Poročilu o vplivih na okolje za objekt Toplarna Celje
(Uršič, 2004)). Izdelala sem polarni grafikon z razdaljami po osmih smereh neba,
katerega sem nato prenesla na ortofoto posnetek, s centrom na točki zavezancev,
torej podjetij, ki emitirajo onesnažila v ozračje. Vse grafikone oziroma izdelane
poligone preko njih sem združila v eno območje, tisto, ki zajema vse onesnaževalce
in njihove vplive v prostoru.
S pomočjo Excela sem izdelala tudi grafe in preglednice. Pri preglednici Vsote emisij
po posameznih onesnaževalih in zavezancih za leto 2009 sem uporabila možnost
vrtilne tabele za iz vseh slovenskih zavezancev izluščene tiste v občini Celje.
1.3. Okolje in okoljska trajnost
Z »okolico, v kateri živijo rastline in živalim vključno s človekom, in to v njihovem
medsebojnem součinkovanju« označujemo okolje, ki je venomer podvrženo
spremembam (Plut, 2010, str. 13). Vse večjo vlogo pripisujemo človeku kot
preoblikovalcu geografskega okolja. Sestavine le-tega imajo različne samočistilne
(nevtralizacijske) oz. asimilacijske zmogljivosti – sposobnost razgradnje snovi, ki
onesnažujejo naravo (Lah, 2002; cv: Plut, 2010) in vzpostavitev ponovnega ravnovesja
– nanje pa vpliva ravno človeška družba. Z izčrpavanjem naravnih virov,
antropogenimi spremembami biogeokemičnega kroženja elementov in onesnaženjem
okolja je govora o degradaciji geografskega okolja – porušenem naravnem
ravnovesju. Zaradi vse vidnejših vplivov in posledic, ki že ogrožajo življenja, se v
ospredje postavlja varovanje/varstvo okolja, »ohranjanje, izboljšanje kakovosti in
preprečevanje njegove degradacije kot celote in njegovih sestavin«. Postopen premik
k ekocentričnem pogledu na svet (ibid.) je bistven korak razumevanja pomembnosti
vseh prihodnjih razvojnih odločitev.
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Kot 7. Milenijski razvojni cilj je navedena okoljska trajnost (The Millennium
development…, 2010) – »koncept rabe naravnih virov Zemlje za izboljšanje življenja
ljudi v okviru zmogljivosti planeta« (Haggett, 2001; cv: Plut, 2010, str. 64). Zaradi vse
več primerov preseganja nosilnosti okolja je potrebno pri določanju vseh materialnih
dejavnosti vključevanje okoljskih dejavnikov, tako biofizikalnih kot prostorskih
omejitev, zlasti pa samočistilnih zmogljivosti (Špes et al., 2002; cv: Plut, 2010).
»Okoljska trajnost označuje več ključnih kazalcev: delovanje oskrbnih sistemov, t.i.
trajnostni (optimalni) pridelek, nosilnost okolja za človeško vrsto, ohranjenost biotske
raznovrstnosti, stopnjo rabe neobnovljivih in obnovljivih naravnih virov, pokrajinsko
rabo, pokrajinsko občutljivost in ranljivost območja, ekosistema in pokrajine« (Plut,
2010). Zagotavljanje okoljske trajnosti je eden najpomembnejših razvojnih ciljev
tisočletja, ki se usmerja v integracijo trajnostnega razvoja v državno politiko in
programe (The Millennium development…, 2010). Bistveno je tudi njegovo
upoštevanje na lokalni ravni, ravni občin, ki lahko s svojim upravnim aparatom,
močjo odločanja in pomenom lokalne pripadnosti – identitete prispevajo k celovitem
pristopu izboljšanju stanja v »domačem kraju«.
2. Pregled naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti občine Celje
Obravnavano območje je občina Celje, ki predstavlja vzhodni del Spodnje Savinjske
doline oziroma Celjske kotline, ki se razteza od Menine in Dobrovelj na zahodu,
Ložniškega gričevja in skrajnega vzhodnega dela Karavank na severu, Voglajnskega
gričevje na vzhodu do obronkov Posavskega hribovja na jugu. Obsega površino 94,9
km², na kateri po podatkih za prvo polletje 2011 živi 48.592 prebivalcev. Pretežno
ravninski svet, gosta mreža vodotokov, velika zaloga talne vode, pomembno križišče
prometnih poti, zaloge surovin (premog, železo, itd.),… so botrovali k razvoju danes
tretjega največjega slovenskega mesta – Celja. Zaznamovano je s pomembnimi
mejniki, od Rimljanov, ko naselbina Municipium Claudia Celeia dobi mestne
pravice, s padcem dinastije Celjskih grofov, oblastjo Habsburžanov, podrtjem
mestnega obzidja in s tem povezano urbanizacijo, s prihodom Južne železnice in
začetki industrializacije, posledicami obeh vojn, še posebej II. sv. v in pospešenim
razvojem v zadnjih desetletjih (Celje – zgodovina, 2011), ki Celje uvršča med
pomembna regionalna središča Slovenije (Černe et al., 2007).
2.1. Naravnogeografske značilnosti občine Celje
Občina Celje spada med predalpske pokrajine, z določenimi značilnostmi
Obpanonskih pokrajin (Ogrin, Plut, 2009), in ima izrazito kotlinsko lego, ki jo na jugu
in severu omejujejo gričevja oziroma hribovja, v smeri Žalca se odpira v preostali del
Celjske kotline, proti vzhodu pa prehaja v Voglajnsko gričevje. Višje vrhove, od
Homa, Malega Slomnika, Vipote, Grmade, Tolstega vrha (najvišji vrh: 834 m) do
Srebotnika na jugu, delov Ložniškega in Hudinjskega gričevja na severu (Korže
Vovk, Sajovic, 2008) so razrezali številni vodotoki in tako ustvarili značilen
destrukcijski rečno-denudacijski relief z dolinami in vmesnimi slemeni (Ogrin, Plut,
2009).
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Slika 2: Občina Celje – tridimenzionalen prikaz površja z rečno mrežo

J

Z

S
V
Zasnova in kartografija: Suzana Vurunić

Vir: GURS, 2011

Osrednji del predstavlja akumulacija proda, peska, gline, melja reke Savinje, ki je ob
izstopu iz Zgornje Savinjske doline ustvarila vršaj in terasast relief. Zaradi aluvialnih
nanosov kar 75 % površja predstavljajo ravnine, večina med 200 in 300 m nad. v., dno
pa se počasi znižuje od SZ proti JV.
Slika 3: Občina Celje – prečni prerez kotline v smeri sever-jug z označenimi
pokrajinskimi elementi in relativno višino temperaturne inverzije

Profil občine Celje S-J z relativnima višinama
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Večji del kotline gradijo kvartarne in terciarne kamnine. Ožje območje ob Savinji
predstavljajo aluvialni in deluvialni prodni nasipi, na ostalih območjih ob vodotokih
(med Lopato in Ljubečno) prevladujejo pliocenski in pleistocenski glinasto-prodni
nanosi s kvartarno glino, glinastimi meljevci, peščenjaki in peski. Severni in SV del
prekrivajo pretežno terciarni sedimenti – zbiti peski, glinovci, meljevci in slabo
litificirani laporji. V južnih predelih najdemo triasne kamnine, karbonate in dolomite,
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ki gradijo najvišje vrhove v občini (Lobnik et al., 1989; cv: Frangež, Kresnik, Pavlovič,
2010, str. 18).
Zaradi dokaj uravnanega sveta in dobro razvite hidrografske mreže prevladujejo
obrečne prsti ob vodotokih in so običajno slabo razvite ter slabo humusne.
Psevdooglejene prsti se pojavljajo na pliocenskih in pleistocenskih nanosih gline,
največji areal zavzemajo pobočni psevdogleji. Na preostalem ravninskem delu
zasledimo gleje na holocenskih in pleistocenskih nanosih gline, ilovice in melja, na
višjih predelih južno od Celja pa večinoma distrične rjave prsti (ibid., str. 19).
Celjska kotlina je uvrščena v predalpsko rastlinsko območje po M. Wrabru (1969), a
so bili obsežni listati gozdovi zaradi širjenja kmetijskih površin in urbanizacije
izkrčeni. Danes gozdne površine predstavljajo 38,5 % občine (3655,5 ha) (Slika 9), 84
% jih je v zasebni lasti in skoraj 20 % zavarovanih kot gozdovi s posebnim namenom
(700 ha). Od drevesnih vrst prevladujejo bukev (32 %), rdeči bor (23 %) in smreka (21
%) (Korže Vovk, Sajovic, 2008, str. 98).
Podnebne značilnosti celjske občine so prehodnega značaja, zato se območje uvršča v
zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, z »omiljenim celinskim padavinskim
režimom z viškom padavin poleti in povprečno letno količino padavin 1000–1300
mm« (Ogrin, Plut, 2009). V obdobju 1971–2000 je povprečna letna temperatura
znašala 9,6 °C, najvišje so bile med junijem in avgustom (julij = 19,6 °C) in najnižje
decembra in januarja, ko so se spustile do –0,7 °C (Državna meteorološka služba –
Podnebje…, 2011).
Slika 4: Občina Celje – klimodiagram merilne postaje Celje-Medlog (1971–2000)
Celje - Medlog (244 m)
1971-2000

Povprečna mesečna višina pad. (mm)

30

160
134

120
70

80
49

17,9

19,6

14,6

-0,70

20

102

18,9
76

10

9,6

5,1

40

117

14,8

9,4

52

123
109

90
77

132

4,1

1

0

Povprečna mesečna tem. (°C)

40

200

0,3

-10

0

Vir: Državna meteorološka služba – Podnebje…, 2011

Pomemben klimatski dejavnik je vdor hladnega zraka iz Savinjskih Alp (Frangež,
Kresnik, Pavlovič, 2010), ki zaradi radiacijskega ohlajanja zraka pri tleh povzroči
nastanek jezera hladnega zraka in posledično pojavov nižjih zračnih temperatur,
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temperaturne inverzije, ko temperatura z višino narašča, in megle (Ogrin, 2005).
Najpogostejši in najizrazitejši so v hladni polovici leta, saj so takrat v jutranjih in
večernih urah izpolnjeni pogoji za nastanek inverzije, katere čas trajanja je odvisen
od splošnih vremenskih razmer. Običajno razkrajanje je med 11. in 13. uro, poleti pa
že med 8. in 9. uro (Frangež, Kresnik, Pavlovič, 2010), saj »je sončno sevanje dovolj
močno, da se jezero hladnega zraka vsak dan termično razkroji« (Ogrin, 2005). Nad
Celjem je višina temperaturne inverzije največja v kotlini in podobno kot drugod
večplastna (Frangež, Kresnik, Pavlovič, 2010). Notranja inverzija znaša 60 metrov
nad kotlino, povprečna višina enodnevnih pa med 110 in 130 metrov (Slika 2)
(Planinšek, 1974; cv: Špes, 1998). Vdor hladnega zraka povzroča tudi pojav megle – v
obdobju 1971–2000 je bil v letu povprečno vsak 5. dan meglen (75,1 dni) (Državna
meteorološka služba – Podnebje…, 2011). Kadar v kotlini ni temperaturne inverzije je
relief pogoj smerem vetrov, zato prevladujejo vzhodni in zahodni vetrovi
(Domitrovič-Uranjek, 1990). Po Špesovi (1998) so prevladujoči severozahodni in
jugozahodni vetrovi, kar je skladno z alpsko smerjo Celjske kotline. Glede na
vetrovno rožo (Slika 5 – levo), ki kaže povprečje od leta 2000 do 2010, v Celju
najpogosteje pihajo zahodni, jugozahodni in vzhodni vetrovi. Razlike so posledica
različnih podatkov, saj so meritve vetrovnosti v 90-ih potekale na petih merilnih
mestih v Celju, zadnja leta pa zgolj na eni (samodejni) postaji – Celje Medlog
(Državna meteorološka služba - Sinoptične…, 2008). Po podatkih za leto 2010 so
najmočnejši zahodni (2,29 m/s) in vzhodni (2,12 m/s) vetrovi, sledijo jim
jugozahodni in severozahodni (Slika 5 – desno). Celjska kotlina spada med slabše
prevetrena območja, saj je skoraj polovica celoletnih meritev kazala na brezvetrje
(Špes, 1998). V zadnjih 10 letih je bilo zgolj 6 % meritev s takšnim primerom in viden
je upad v njihovem številu, saj v letu 2010 ni bilo dneva brez vetra (Državna
meteorološka služba…, 2011), za kar so najverjetnejši razlog občutljivejši merilni
aparati, ki zabeležijo že zelo nizke sunke vetra. Kljub temu ima kotlina še vedno
zatišno lego!
Slika 5: Občina Celje – vetrna roža na merilni postaji Celje-Medlog s prevladujočimi
smermi pihanja vetrov v obdobju 2000–2010 (levo) in povprečnimi hitrostmi v letu
2010 (desno)
N 8%
NW

N 0.74 m/s
NE

9%

NW

11%

W

15%

SW

SW

SE

1.88 m/s

7%

1.44 m/s

S 0.86 m/s

S 7%
Avtor: Suzana Vurunić

E
2.12 m/s

2.29 m/s

SE

16%

1.05 m/s

W

E

21%

NE

1.61 m/s

Vir: Državna meteorološka služba – Podnebje…, 2011
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V zimski polovici leta pridejo do izraza tudi lokalni vetrovi, ki se pojavljajo v
različnih delih mesta. S tem je povezan pojav mestnega toplotnega otoka, ko se z
obrobja mesta stekajo zračne gmote proti njegovemu središču (Model sanacije
urbanizirane kotline, 1980/81/82; cv: Špes, 1998).
Območje Celjske koline, kot tudi celjske občine je bogato z vodnimi viri. Savinja s
svojimi pritoki je ustvarila aluvialno ravnico, v prodnatih nanosih pa zaloge talne
vode, ki so pomembne za oskrbo prebivalcev širše celjske regije. Vodne površine
predstavljajo skoraj 2 % občine (1,86 km²) (Slika 9). Največji delež odpade na
Šmartinsko jezero (cca. 1 km²), ki na severu občine ležeč umeten zadrževalnik visoke
vode in je nastal leta 1970 z zajezitvijo potoka Koprivnice. Kot vodni površini sta
označeni tudi odlagališči titanove sadre iz Cinkarne Celje na Bukovžlaku in Za
travnikom (Zgonik, 2010). Pomemben pečat mestu daje reka Savinja, saj je nastalo
ravno ob njenem kolenu, predno zapusti kotlino (Špes, 1998) in na njenih sotočjih z
Voglajno na jugovzhodu in Ložnico na zahodu. Pritok Voglajne na Teharjah je t.i.
Vzhodna Ložnica, v katero se izlije Hudinja, ki priteče s severa (mimo Vojnika). Več
pritokov ima t.i. Zahodna Ložnica – Pirešico, Sušnico in Koprivnico (Korže Vovk,
Sajovic, 2008, str. 72). Spodnja Savinjska dolina, kot s prodno-peščenimi zapolnjena
aluvialna ravnica predstavlja velik vodonosnik z medzrnsko poroznostjo, kjer je
debelina sedimentov razmeroma plitva – povprečno 10–20 m, globina talne vode pa
skoraj 10 m (Ogrin, Plut, 2009).
Prav ta izrazita vodnatost je kljub že reguliranim tokovom razlog za veliko poplavno
ogroženost Celja. Že Melik (1964) je omenil njegovo »neustrezno lokacijo na poplavni
aluvialni ravnici« (Špes, 1998), saj so se večje poplave pojavljale praviloma v vsakem
stoletju (Orožen, 1971; cv: ibid.). Povod za poplave na večini območij povodja Savinje
v občini Celje so lahko intenzivne padavine (Fazarinc, 2007; cv: Paulin, 2009),
praviloma pa se pojavljajo jeseni po dolgotrajnejših padavinah. Dvig podtalnice
ogrozi tudi območja, ki jih razlite poplavne vode vodotokov ne dosežejo, npr. Lava,
Ostrožno, Dečkovo naselje, Nova vas (ibid.).
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2.2. Družbenogeografski opis občine Celje
Občina Celje zajema 20 katastrskih občin in 39 naselij (Korže Vovk, Sajovic, 2008, str.
6). Razdeljena je na 9 krajevnih skupnosti in 10 mestnih četrti (Slika 6).
Slika 6: Občina Celje – krajevne skupnosti (vijolična barva) in mestne četrti (rdeča
barva)

Vir: Mestna občina Celje, 2011

Po zadnjih podatkih v celjski občini živi 48.592 prebivalcev (polletje H1 – stanje po 1.
1. 2011), gostota naseljenosti znaša 512 preb/km² (Statistični urad…, 2011), kar je
petkrat več kot slovensko povprečje leta 2011. 77 % občanov (37.520 prebivalcev) živi
v mestu Celju, sledita mu Trnovlje pri Celju (1.234 prebivalcev) in Ljubečna (1.071
prebivalcev).
Prebivalstvene značilnosti odražajo slovensko stanje, saj je v celjski občini s skoraj 70
% prevladujoče zrelo prebivalstvo (15–64 let) (Preglednica 1) in prebivalstvena
piramida v obliki žare, ki nakazuje na star demografski režim (Slika 7). Povprečna
starost prebivalcev znaša 42,5 let, indeks staranja je nad slovenskim povprečjem, saj
je 134,7 in tako nakazuje na večji delež starejših od 65 let kot pa mladih pod 15 let
starosti (Statistični urad…, 2011).
Naravno gibanje prebivalstva v celjski občini je od leta 2006 pozitivno, leta 2009 je
naravni prirast na 1000 prebivalcev znašal 1,5, kar nakazuje na večje število
živorojenih kot umrlih v tem letu (ibid.).
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Slika 7: Občina Celje – starostna piramida v prvem polletju 2011

Vir: Statistični urad…, 2011

Preglednica 1: Občina Celje – demografske značilnosti v prvem poletju leta 2011
Povprečna Indeks
starost
staranja
(leta)

Delež
prebivalcev,
starih 0-14 let
(%)

Delež
prebivalcev,
starih 15-64 let
(%)

Delež prebivalcev
starih 65 let ali
več (%)

SKUPAJ

42,5

134,7

13,2

69,1

17,7

Moški

40,7

103,5

13,6

72,2

14,1

Ženske

44,3

167,3

12,6

66,2

21,1

Vir: Statistični urad…, 2011

2.2.1. Širjenje pozidanih površin v občini Celje
Najnižji in skoraj povsem raven del Celjske kotline ob sotočju Savinje in Voglajne je
nudil ugodne naravne razmere za naselitev že v predrimski dobi, po padcu obzidja
konec 18. stoletja (Celje – zgodovina, 2011) pa se začne njegovo pahljačasto širjenje
proti severu, saj so ga na jugu omejevali višji obronki Posavskega hribovja, na
vzhodu v preteklosti zamočvirjen svet, v novejšem času prekomerna onesnaženost in
na zahodu rodovitne površine Spodnje Savinjske doline. Ob prometnicah so nastala
manjša naselja, ki so se kasneje združila z mestom; eno najstarejših so Gaberje z
prvimi celjskimi industrijskimi obrati. Širjenje proti zahodu se je začelo v 90. letih 19.
stoletja in sicer proti Otoku in Glaziji, med vojnama so premožnejši Celjani poselili
severozahodno pobočje Aljaževega hriba, najizrazitejše širjenje pa je mesto doživelo
po II. sv. v. (Špes, 1998), ko se začne tudi proces suburbanizacije – razseljevanje
prebivalstva iz mesta na mestno obrobje in s tem zamiranje starega mestnega jedra.
Med letoma 1991 in 2002 je prišlo do porasta deleža priseljenega prebivalstva v širše
suburbanizirano območje okoli Celja za kar 10 %, v mesto pa so se priseljevali v
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manjšem obsegu kot pred tem obdobjem. Zaznan je trend vse večjega priseljevanja
na podeželje, saj je za suburbanizirano območje med 1991 in 2002 indeks rasti števila
stanovanj znašal 135,2 indeksnih točk, za obmestne občine 120,4 in mesto Celje le
102,9 indeksnih točk (Radišek, 2007).
Zadnjih 10 let v celjski občini ni zaslediti velike prebivalstvene rasti, saj je število
prebivalcev nihalo med 48.592 (prvo polletje 2011) in maksimalno 49.755 v drugem
polletju leta 1999 (Statistični urad…, 2011). Kljub relativno ustaljenem številu
občanov pa se je število pozidanih površin med leti 2000 in 2008 povečalo za 18,8
km². Največji delež pripada novima športnima objektoma (Zlatorog, Arena Petrol),
trgovskim površinam, izgradnji deponije Cinkarne in Regionalnega centra za
ravnanje z odpadki Celje v Bukovžlaku, ostalo pa odpade na nove cestne površine,
predvsem avtocestna priključka Celje – vzhod in Celje – zahod (Slika 8).
Slika 8: Občina Celje – spremembe pozidanih površin med letoma 2000 in 2008

Vir: GURS, 2011

Trend širjenja pozidanih površin v mestnih četrteh je zaznati na račun večjih površin,
večjih objektov, medtem ko v predmestjih prevladujejo manjše površine –
individualne gradnje, kar nakazuje na večanje suburbaniziranih območij občine
Celje. Želja po hiši izven mestnega vrveža se tako kot je značilno za vsa večja
slovenska mesta odraža tudi tu. Nove pozidane površine vidimo tako na Aljaževem
hribu, okolici Košnice, Ostrožnem, Slatina v Rožni dolini, kot na Ljubečni in
Trnovljem. S tem procesom se zmanjšuje delež obdelovalnih površin, gozda, izgublja
se biotska raznovrstnost (npr. območje Nature 2000 Volčeke na vzhodu občine) in vse
bolj prihaja do navzkrižja interesov.
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2.2.2. Migracije prebivalcev v občini Celje
Po zadnjih podatkih (prvo polletje 2011) je v občini Celje 19.031 delovno aktivnega
prebivalstva (39 %) in 3.319 registriranih brezposelnih oseb (6,8 %). Glede na leto
2010, ko so na voljo podatki o migracijah, je okoli 100 manj delovno aktivnih
prebivalcev, zato so pričakovana nekaj odstotna odstopanja od današnjega stanja, a
vseeno nam trend nekaj zadnjih let da vpogled v zaposlitveno dinamiko prebivalstva
in s tem povezanih vsakodnevnih migracij.
Od leta 2004 do 2010 je število medobčinskih migrantov naraščalo, čeprav so opazna
vmesna nihanja. Iz Celja se v druge občine na delo vozi več kot 6000 prebivalcev,
medtem ko v Celje prihaja več kot 17.000 dnevnih migrantov, leta 2009 kar 57 %
zaposlenih (Preglednica 2). Občina ima v enem dnevu vsega skupaj skoraj 25.000
dnevnih migrantov (78 % števila vseh prebivalcev Celja), če upoštevamo, da nekateri
odhajajo v službo v Ljubljano, Maribor, Žalec, …, drugi pa prihajajo v območje
celjske občine. Indeks delovne migracije znaša 158,4. K temu lahko prištejemo še
število dijakov vozačev – 6.554 leta 2009 (Statistični urad…, 2011), kar celokupno
gledano število dnevnih migracij poveča na več kot 31.000!
Preglednica 2: Občina Celje – število medobčinskih migrantov v občini Celje (2004–
2009)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5.205

5.380

6.025

6.561

6.712

6.366

6.322

Medobčinski delovni migranti po
občini prebivališča (iz Celja)

Medobčinski delovni migranti po
občini delovnega mesta (v Celje)
16.073 16.266 15.987 16.864 17.392 17.460 17.261
Vir: Statistični urad…, 2011

Po zadnjem popisu leta 2002 (19.078 delovno aktivnega prebivalstva) se je skoraj 94
% zaposlenih dnevno vozilo na delo, kar 2/3 z avtomobilom kot voznik in le vsak
peti s kolesom ali peš (ibid.).
2.2.3. Dejavnosti v občini Celje
Do srede 19. stoletja je na območju današnje Mestne občine Celje prevladovalo
kmetijstvo in kasneje obrtna proizvodnja z značilno cehovsko organizacijo. Vzpon
industrije se je začel relativno pozno, šele v drugi polovici 19. stoletja, ko so na
območju Celja in njegove bližnje okolice začela nastajati prva večja industrijska
podjetja – Rudnik in železarna Štore (1850), Cinkarna (1873) in Westnova tovarna
emajlirane posode Celje (1894) – slednji sta pomenili prelomnico v nastajanju
industrije (Mikola, 2004). Ta je višek doživela med obema vojnama kot del
slovenskega industrijskega polmeseca, kasneje v 70-ih in 80-ih pa se je umaknila
terciarizaciji in postopnemu prehajanju v postmoderno družbo, kjer prevladujejo
storitvene dejavnosti.
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Razmerje med posameznimi dejavnostmi v gospodarskih družbah leta 2009, ki je
prikazano v spodnji tabeli, nam potrjuje zgornjo trditev, da imajo storitvene
dejavnosti vodilno vlogo v celjski občini. Tretjina od vseh gospodarskih družb (1.688
leta 2009) se ukvarja s trgovino (29 %) ter prometom in skladiščenjem (5 %), ki
zaposlujeta skoraj 40 % delovno aktivnega prebivalstva in prineseta več kot polovico
vseh prihodkov gospodarskih družb (Letopis 2010, 2011). Delež predelovalnih
dejavnosti je z vsakim letom nižji, od leta 2003 se je s 18,6 % (Letopis 2004–2008, 2008;
cv: Korže Vovk, Sajovic, 2008, str. 15) znižal na 10,3 % leta 2009, a še vedno zaposluje
četrtino vseh zaposlenih (Letopis 2010, 2011). Število gospodarskih družb na
področju gradbeništva se povečuje, njihov delež je iz 8,9 % leta 2003 (ibid.) narasel na
13,3 % v letu 2009 (Letopis 2010, 2011). Glede na novo metodologijo od leta 2006 dalje
se večina podjetij uvršča med mikro podjetja, leta 2009 kar 91,2 %, med zaposlenimi
pa z 45,3 % prevladujejo velika podjetja.
Preglednica 3: Občina Celje – število gospodarskih družb po dejavnosti, njihovo
število zaposlenih in prihodek v letu 2009

Dejavnosti

Št. gos.
družb

Predelovalne
dejavnosti
Gradbeništvo
Trgovina
Promet in
skladiščenje
Ostalo
Skupaj

Število
zaposlenih %

%

Prihodek v €

%

173
224
487

10,25
13,27
28,85

5.032
3.348
6.048

25,06 510.464.112
16,67 343.672.413
30,12 1.224.970.003

17,33
11,67
41,58

80
724
1.688

4,74
42,89
100

1.828
3.823
20.079

9,10 322.123.790
19,04 544.867.995
100 2.946.098.313

10,93
18,49
100

Vir: Letopis 2010, 2011

2.2.3.1. Razvoj industrije
Začetke celjske industrije lahko povezujemo z obdobjem, ko je bila do mesta zgrajena
Južna železnica (1846). Za zaostanek industrijske proizvodnje je kriva tudi nekdanja
avstrijska politika, saj je bila zadržana do nastajajoče tovarniške industrije in je njeno
rast prepuščala privatnim pobudam (Mikola, 2004). Poleg ugodnih naravnih razmer
(ravninski svet, vodno bogastvo itd.) in prometne lege, ki je omogočala oskrbo s
surovinami in z energijo ter dostopnost tržišča, so nastanek in razvoj industrije v
Celju omogočili sledeči pogoji: kapital (delež slovenskega se začne povečevati med
vojnama), energetski viri (premog iz okolice in uveljavljanje električne energije konec
19. stoletja), tržišče (sprva avstrijski, nato jugoslovanski trg; Cinkarna in Westnovo
podjetje sta izvažali v Evropo in na druge kontinente) in delovna sila (iz
podeželskega zaledja Celja; predvsem moški) (ibid.).
Prvi obrat celjske industrije je bila železarna v Štorah (1850), v samem Celju tovarna
vinskega kamna in kisa (1857), prelomna pa je ustanovitev Cinkarne (1873) in
Westnove tovarne emajlirane posode (1894). Kljub občasnim krizam je potrebno
poudariti pomen industrije v Celju, saj je v Jugoslaviji poleg ostalih takrat
pomembnih mest v Sloveniji predstavljala industrijsko najbolj razvito območje,
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katere hiter razvoj je viden v samem naraščanju števila podjetij in števila zaposlenih
(med II. sv. v. preko 3000) (Mikola, 2004).
Najstarejše podjetje na tem območju je bilo kovinarsko industrijsko podjetje Rudnik
in železarna Štore, ki je bilo povezano z odkritjem nahajališč rjavega premoga v
Pečovju. Danes deluje kot podjetje Štore Steel, ki poleg Tovarne emajlirane posode
(EMO) med industrijskimi podjetji zaposluje največ prebivalcev. Slednje je bilo
največje kovinarsko podjetje v Celju in med večjimi v Sloveniji ter Jugoslaviji.
Temelje mu je postavil Adolf Westen starejši z obrtno delavnico v Gaberjah, nenehno
moderniziranje in povečevanje jo je razvilo v največje podjetje za proizvodnjo železne
posode, tako v Jugoslaviji kot bližnjih državah. Že v začetku 20. stoletja so tovarno
elektrificirali in s presežki oskrbovali tudi Celje (Mikola, 2004). Danes deluje kot
EMO ETT d.o.o.
Eno najbolj znanih celjskih podjetij je zagotovo Cinkarna, ki jo je avstrijska država
ustanovila kot svoj erar in je bila prvotno načrtovana v Rimskih Toplicah, a je lastnik
tamkajšnjih termalnih vrelcev protestiral, saj se je zavedal negativnih vplivov
onesnaženega zraka (Špes, 1998). Tako je bila 1875 zgrajena topilnica cinka v
Gaberjah. Rudo so pridobivali predvsem iz rudnika Rabelj na Koroškem, kot vir
toplotne energije za pridobivanje cinka pa so uporabljali velenjski lignit. Konec
šestdesetih je Cinkarna zašla v krizo in ukinila metalurško pridobivanje cinka,
ohranili so predelavo, a so morali rudo kupovati na prostem trgu. Kot rešitev iz krize
vpeljejo obrat za proizvodnjo titanovega belila. Kasneje so uveljavili tudi proizvodnjo
raznih zaščitnih sredstev za potrebe kmetijstva. Danes se podjetje nahaja nekaj 100 m
proti severovzhodu od stare lokacije ob pomembni vpadnici v Celje (Kidričeva cesta).
V letu 2010 je kot zadnje slovensko podjetje dobilo IPCC dovoljenje –
»okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega«, na katerega so čakali 4 leta (Zelena Slovenija,
2010).
Poleg teh večjih industrijskih objektov – omeniti je potrebno še opekarno na Ljubečni,
Etol, Aero, Libelo, Metko in Toper – je v Celju in okolici delovalo več manjših
obratov, ki so tudi bili pomemben del vzpona industrije in njenega vpliva na življenje
Celjanov. Danes je njen pomen manjši, a še vedno zaposluje precejšnje število
delovno aktivnega prebivalstva.
2.2.3.2. Promet
Že od Rimljanov se celjsko območje »izkorišča« kot pomembno prometno križišče,
zaradi dobre prometne dostopnosti, sprva v smeri zahod-vzhod, večjih ovir pa ni
bilo tudi pri premagovanju v smeri sever-jug (Špes, 1998). Današnja lega ob
avtocestnem in železniškem koridorju (V. in X. TEN) ter načrtovani 3. razvojni osi od
Koroške do Bele krajine postavlja Celje v središčno lego in mu omogoča razvoj, a s
tem tudi večje obremenitve. Zadostno število parkirnih mest, tako parkirne hiše kot
javna parkirišča, dostopnost mestnega centra in večja mobilnost prebivalstva se
odražajo v porastu števila registriranih motornih vozil, zmanjšanju javnega
potniškega in železniškega prometa ter prometnih obremenitvah cest (Korže Vovk,
Sajovic, 2008, str. 19).
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Po podatkih iz leta 2008 ima občina Celje 337,1 km² javnih cest, največji delež odpade
na občinske ceste oziroma javne poti (Statistični urad…, 2011). V letu 2009 je bilo v
preučevanem območju registriranih 32.095 motornih vozil, od tega 24.940 (78%)
(ibid.) osebnih avtomobilov, kar pomeni, da ima v povprečju vsak drugi občan
osebni avtomobil.
Skoraj povsod v občini Celje promet narašča, najbolj obremenjene so »Mariborska,
Ljubljanska in Kidričeva cesta kot prometne vpadnice v središče mesta Celje. Dnevne
konice in zastoji v prometu pa v primerjavi z večjimi slovenskimi mesti kot so
Ljubljana, Maribor, Kranj v občini Celje niso problematični.« (Korže Vovk, Sajovic,
2008, str. 19). V spodnji preglednici so prikazane prometne obremenitve cest in v
vseh kategorijah, razen regionalni cesti priključek Celje Zahod–Medlog in Medlog–
Celje, so od leta 2006 presežene mejne obremenjenosti (33.000 vozil pri avtocesti,
15.000 vozil pri glavnih cestah in 10.000 vozil pri regionalni cesti – označeno
vijolično). V letu 2010 glavna cesta Celje–Celje (Polule) ni presegla dovoljenega
števila vozil, vendar so podatki pridobljeni za daljšo relacijo, vse do Laškega.
Kljub ugodni ravninski legi ima Celje malo kolesarskih poti – 16 km kolesarskih stez
in le 1,5 km kolesarskih pasov (ibid.). Z izvedbo projekta »Razvoj turističnega
območja Šmartinskega jezera z zaledjem« je bila dograjena še 3 km dolga kolesarska
steza od cerkve Sv. Duha (Šmartinsko jezero, 2011).
Preglednica 4: Občina Celje – prometna obremenitev po kategorijah cest
Kat. cest

AC A1
(avtocesta)

Št.
ceste

Prometni
odsek

Vsa vozila (PLDP)

2004
2005
2006
2007
2008
40 Celje-Celje 29,476 30,697 33,289 36,505 38,102
Zahod

G1 5
(glavna
cesta)

1401

G1 (glavna
cesta)

370

G1 (glavna
cesta)
R2
(regionalna
cesta)
G2 (glavna
cesta)

Priključek
Celje
ZahodMedlog
MedlogCelje

2009
2010
39,637 39,770

4,935

5,642

6,243

6,687

6,620

6,295

13,600

15,000

13,934

14,122

13,568

13,904

328 Celje-Celje 17,900
(Polule)*

18,000

18,300

18,500

19,000

19,000

14,396

282

Celje 26,500
(AC)-Celje

33,000

33,000

31,332

30,339

29,498

28,801

1274

Celje 14.200
vzhod Štore

17.000

17.100

17.232

17.390

17.190

17.409

Vir: Direkcija Republike Slovenije …, 2011

* Prometni odsek Celje-Laško
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Po podatkih prometne študije, ki jo je izvedla APPIA leta 2007, je avtobusni promet
razvejan in dokaj pogost, a le v radiju 20 km okoli Celja, zasedenost delavskih linij je
slaba, študentske pa so preobremenjene. Po ocenah število mestnega in primestnega
prometa upada, največ potnikov je med srednješolci in starejšimi občani, poleti pa je
celo vprašljiv obstoj določenih linij. Uporaba železniškega prometa je veliko boljša,
saj je potniška postaja Celje po vstopu in izstopu potnikov druga v Sloveniji s
povprečno 1385 potniki na dan v smeri Zidani Most, 1720 v smeri Pragersko in 610 v
smeri Velenje (Prometna študija za mesto Celje – APPIA, 2007; cv: Korže Vovk,
Sajovic, 2008, str. 19).
2.2.3.3. Energetika
Za daljinsko ogrevanje in oskrbo z zemeljskim plinom v Celju skrbi podjetje
Energetika Celje. Daljinsko ogrevanje je razširjeno na področjih z večjo gostoto
toplotnega odjema - v Novi vasi, na Lavi, na Otoku, na Spodnji in Zgornji Hudinji in
na območju Golovca. Centralna kotlovnica v Novi vasi napaja zahodno omrežje,
toplarna, ki obratuje v Trnovljah, pa vzhodno omrežje in sicer tako podnevi kot
ponoči (Energetika Celje, 2011). Vsega skupaj je 26,5 km vročevodov in plinovodov,
kot vir toplote je koriščen zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje, toplota
pridobljena iz termične obdelave komunalnih odpadkov v toplarni (sestavni del
centra za ravnanje z odpadki v Celju – RCERO) in iz biomase v Furnirnici Merkscha.
Primarna oskrba je bila v letu 2009 zagotovljena za 6.898 uporabnikov (Letopis 2010,
2011).
Dolžina plinovodnega omrežja je v letu 2009 znašala preko 160 km, s tremi
prevzemnimi merno-regulacijskimi postajami v Trnovljah, na Ljubečni in v Zagradu.
Z zemeljskim plinom je bilo tako oskrbovanih 8.236 odjemalcev (17 % Celjanov).
Plinifikacija se širi proti obronkom mestne občine (ibid.).
V grobem lahko rečemo, da je v zadnjih letih v občini Celje porasla poraba električne
energije (kljub opaznem padcu v letu 2007) (Korže Vovk, Sajovic, 2008, str. 29). Pri
proizvodnji še vedno z 62,8 % prevladujejo konvencionalni viri (37,52 % lignit in
premog ter 22,05 % jedrsko gorivo) (Energetika Celje, 2011). Po podatkih iz leta 2009
se je delež obnovljivih virov zvišal z 22,10 % na 37,20 %, pri čemer prevladuje vodna
energija, zmanjšal se je delež vetrne energije in povečala poraba biomase (ibid.).
2.2.3.4. Kmetijstvo in raba tal
Glede na spodnjo karto rabe tal leta 2008 (Slika 9) vidimo, da je kmetijska raba
značilna za ravninske predele, predvsem za zahodni in vzhodni del občine (Korže
Vovk, Sajovic, 2008, str. 31). S 26 % prevladujejo trajni travniki (2.437 ha), ki v večji
meri predstavljajo skoraj edini način kmetijske rabe na severnem in južnem delu
celjske občine. Po površini sledijo njive in vrtovi, ki zavzemajo približno 800 ha (8,4
%), največja sklenjena njivska površina se nahaja na vzhodnem robu občine. Ob reki
Hudinji in na posameznih manjših površinah na zahodnem delu občine se ukvarjajo
s hmeljarstvom (88 ha), medtem ko je vinogradov in sadovnjakov zgolj 46 ha in se
pojavljajo posamično na južnih ekspozicijah severno od Šmartinskega jezera in južno
od mesta Celje.

16

Suzana Vurunić

Zasnova okoljske trajnosti kot prednostna naloga razvoja Celja

Slika 9: Občina Celje - raba tal leta 2008

Vir: GURS, 2011
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V občini prevladujejo manjše kmetije, katerih povprečna velikost je 3,45 ha kmetijske
zemlje. Na večini izmed 554 družinskih kmetij prevladuje živinoreja, zaradi
majhnosti pa se jih nekaj poslužuje dopolnilnih dejavnosti, kot so turizem, predelava
mesa, mleka, lesa itd. Registriranih je tudi 6 ekoloških kmetij (Korže Vovk, Sajovic,
2008, str. 32, 33).
3. Geografski dejavniki odmika od okoljske trajnosti
K zmanjšanju samočistilnih sposobnosti in večji ranljivosti okolja na območju občine
Celje so prispevali specifični naravnogeografski pogoji, ki so ob součinkovanju
predvsem metalurške in kemične dejavnosti, širjenja mesta in njegovih suburbanih
delov ter v zadnjem času vplivov prometa doprinesli k stanju, da se »širše urbano
območje Celja vse od 60-ih let 20. stoletja uvršča med tri območja največje kritične
pokrajinske obremenjenosti okolja in njegovih sestavin (zrak, vode, prst)« (Ribarič
Lasnik et al., 2010).
V nadaljevanju bo po posameznih sestavinah okolja (zrak, prst in vode) obravnavan
»opozorilni trikotnik« preoblikovanega modelnega pristopa DPSIR, kjer bosta ob treh
glavnih elementih – pritiski, stanje in samočistilne sposobnosti vzeta v okvir geneza
in prostorski vidik. Pretekli negativni vplivi industrije so ob upoštevanju
samočistilnih sposobnosti pri določenih sestavinah okolja narekovali današnje stanje
degradiranih površin kot tudi vplivali na zdravje živih organizmov, od ljudi do
gozdov (to bo obravnavano v naslednjem poglavju). Prikaz razvoja oziroma geneze
je ob opozorilu, da so se vplivi ob prestrukturiranju industrije precej zmanjšali,
bistvenega pomena za celovito analizo okolja. Prostorski prikaz nam poleg olajšanja
predstave, kakšno je konkretno stanje na preučevanem območju, nudi tudi iskanje t.i.
vročih točk - kritičnih območij, kamor se morajo usmeriti prednostne naloge razvojnih
načrtov.
V pregledu dejavnosti so bile nakazane prostorske omejitve in priložnosti, lokacije
povzročiteljev pritiskov, ki bodo v nadaljevanju povezane z njihovimi vplivi na
okolje.
3.1. Zrak
Zrak je plinasti element našega planeta, ki ga v naravnem stanju sestavlja 78 %
dušika, 21 % kisika in ostali plini (argon, ogljikov dioksid (CO2), vodna para) s
pomembnimi funkcijami vzdrževanja življenja na našem planetu. Nam bolj znani
toplogredni plini (vodna para, ogljikov dioksid, CFC, metan …) z zadrževanjem
dolgovalovnega sevanja Zemlje ohranjajo primerno temperaturo na površju in so v
zadnjem času pokazatelj sprememb ozračja, sprememb, ki so jih povzročili človekovi
posegi v to ravnovesje. Z dodatnimi vnosi, odvzemom snovi iz krogotoka in njegovo
spremenjeno hitrostjo ter smerjo je človek s svojimi dejavnostmi vplival na
biogeokemične krogotoke, ki predstavljajo izmenjavo materije med abiotskimi in
biotskimi sestavinami. Največkrat gre za odvzem elementov iz skladiščne faze
(fosilna goriva), s čimer se v ozračje pošilja več ogljika, kot pa se ga lahko vgradi v
biomaso (Špes, 2011).
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3.1.1. Samočistilne sposobnosti zraka
Potreben je poudarek, da preučevano območje ni zamejen prostor, tako kot se vplivi
širijo izven meja občine, tako je na naravnogeografske dejavnike (od reliefne
izoblikovanosti, prevetrenosti do rastja) in njihove regeneracijske sposobnosti nujno
gledati širše.
Na samočistilne sposobnosti zraka vpliva lega območja, s tem povezana
prevetrenost, pojavljanje temperaturnih inverzij in megle ter toplotnega otoka.
Preučevano območje celjske občine leži v najnižjem delu Celjske kotline in se odpira
proti zahodu, proti vzhodu pa polagoma prehaja v Voglajnsko gričevje. Kotlinska
lega pogojuje zgoraj navedene elemente podnebnih značilnosti. Kar polovica dni v
letu kaže na brezvetrje, najpogosteje v zimski polovici leta (Špes, 1998), ko so tudi
najpogostejše temperaturne inverzije in pojav megle, kar povzroča zadrževanje
onesnaženega zraka zaradi onemogočene vertikalne cirkulacije in s tem nizko
regeneracijsko in nevtralizacijsko sposobnost območja (Benčina, 2010). Prevladujoči
so zahodni, jugozahodni in vzhodni vetrovi, po Špesovi (1998), kjer je v okvir vzeto
daljše časovno obdobje, pa jugozahodni in severozahodni vetrovi, kar je ugodno, saj
se največji onesnaževalci nahajajo na vzhodnem obrobju mesta. A na drugi strani se v
zimskem času zaradi pojava toplotnega otoka prav ti vplivi širijo proti notranjosti
mesta (Špes, 1998).
Pomemben dejavnik je možnost ponora prekomernih količin onesnaževal predvsem
CO2 v gozdovih oziroma lesni biomasi, ki se na račun opuščanja kmetijskih površin
ter posledičnega zaraščanja veča (Krajnc, Simončič, Robek, 2002). Na preučevanem
območju predstavlja kategorija gozda in kmetijskih površin v zaraščanju več kot 40 %
vse rabe tal, kar poveča samočistilne sposobnosti okolja zaradi večjega ponora CO2.
3.1.2. Pretekli in sedanji vplivi onesnaževalcev
O onesnaženosti zraka govorimo kadar zaradi vplivov človeka, ki v ozračje spušča za
okolje in zdravje škodljive plinaste, tekoče in trdne snovi, pride do sprememb
naravne sestave zraka (Kladnik, 2001).
Najpomembnejši vir emisij, ki je zaznamoval stanje zraka v Celjski občini je zagotovo
Cinkarna Celje (Slika 6). Že v samem začetku obratovanja konec 19. stoletja so
opozarjali na nevarnost škodljivih vplivov, v 30-ih letih so opazili škodo na rastlinah
in po analizi na Zavodu za agrikulturno kemijo v Zagrebu v vzorcih drevesnih listov
zabeležili precej žvepla (Orožen, 1973; cv: Špes, 1998). V prvem povojnem
Urbanističnem načrtu za mesto Celje so opredelili glavne vire onesnaževanja:
industrijske peči, železniške lokomotive, motorna vozila in klasična ognjišča v
gospodinjstvih (Projektivni atelje Ljubljana, 1957; cv: ibid.).
Domitrovič – Uranjek konec 80-ih izpostavi industrijo s tehnološkimi procesi in
energetiko, terciarne dejavnosti (ogrevanje in termoenergetski objekti), drobna
kurišča in promet (Preglednica 5). Danes so glavni viri onesnaževanja industrija,
kotlovnice, promet, kmetijstvo in odpadki (Preglednica 6) (Korže Vovk, Sajovic,
2008).
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230 6
75 5
167 13
56 9
30 7
/

797
203
925
73
220
1,5

Delež (%)

73
72
5
67
18
99

2747
10252
704
4284
76,54
102,5

Drobna
kurišča

Delež (%)

SO2
Prah
CO
NOx
CH
HF

Terciarna
dejavnost1

Delež (%)

Polutant
Industrija
/vir

Delež (%)

Preglednica 5: Občina Celje – emisije škodljivih snovi leta 1988 v tonah/leto

Promet

21
14
71
11
50
1

/
112,53 8
110 8
82 13
110 25
/

Skupaj

3774
1415,5
1299
639
436,5
103,5

Vir: Domitrovič – Uranjek, 1990

Preglednica 6: Občina Celje – deleži emisij po posameznih virih leta 2007
Onesnažilo/
vir (deleži v
%)
SO2
NO2
Prah
CH4
CO2

Industrija Promet Kotlovnice Kmetijstvo Odpadki Emisija
kg/leto
50
10
28

50
10
15

80
53
4

38
91

322.392
1.361.440
225.532
868.347
58
8 116.029.490

Vir: Korže Vovk, Sajovic, 2008

V 80-ih so z Modelom sanacije urbanizirane kotline pripravili osnove za kataster
emisij večjih virov (Špes, 1998), kateri se danes izvaja v obliki katastra
onesnaževalcev zraka, kjer so količine onesnažil izračunane na podlagi emisij, ki jih
zavezanci za zagotovitev prvih meritev in obratovalnega monitoringa (Pravilnik o
prvih …, 2008) vsako leto predložijo Agenciji republike Slovenije za okolje in s
pomočjo emisijskih faktorjev (Korže Vovk, Sajovic, 2008).
Na Sliki 10 so prikazane lokacije zavezancev na ozemlju občine Celje. Označena niso
tista podjetja, ki v ozračje spuščajo zanemarljive vrednosti onesnažil, vsa pa so
navedena v Prilogi 1.

Podatki za leto 1984 in 1986
Upoštevana je tudi emisija iz elektroobločnih peči iz železarne
3 Izračunano na emisijo svinca
4 Podatki za leto 1984
1
2
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Slika 10: Občina Celje – lokacije zavezancev za zagotovitev prvih meritev in
obratovalnega monitoringa za leto 20095

Vir: GURS, 2011

Leta 1988 je bilo v celjsko ozračje emitiranih 3.774 ton SO2, 1.415,5 ton prahu, 1.299
ton CO, 639 ton NOx, 436,5 ton CH in 102,5 ton flouridov, pri čemer so ga najbolj
onesnaževali industrija (73,3 %), drobna kurišča (17,7 %) in promet (4,5 %). Če
upoštevamo, da drobna kurišča in kotlovnice najbolj onesnažujejo v hladni polovici
leta, delež emisij iz drobnih kurišč doprinese več kot tretjino vseh (Domitrovič –
Uranjek, 1990).
Dobrih 20 let kasneje se je delež emisij posameznih virov spremenil predvsem na
račun industrije, saj pri marsikaterem onesnažilu ne predstavlja več večinskega
prispevka. Leta 2007 je tako bilo v ozračje Celja emitiranih 322 ton SO2 (polovični
prispevek industrije in kotlovnic), 1.361 ton NO2, kjer je glavni vir promet, 226 ton
prahu, kjer spet prednjači promet (več kot polovica vseh emisij), 868 ton metana z
največjim prispevkom odpadkov in 116.029 ton CO2, ki ga več kot 90 % emitirajo
kotlovnice (Korže Vovk, Sajovic, 2008).
V nadaljevanju bo po posameznih polutantih predstavljen njihov prispevek v celjsko
ozračje. Ker razen žveplovega dioksida noben drug v preteklosti ni bil obravnavan
podrobneje, bo pri njih v ospredju stanje v zadnjem času.

Lokacija Merksche sovpada z lokacijo Kotlarne Hudinja in lokacija Štore Steel z lokacijama Kovis
livarna d.o.o. in Valji d.o.o
5
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3.1.2.1. Emisije SO2 – nekoč glavni onesnaževalec ozračja
Kar tričetrtinski prispevek industrijskih onesnažil je v preteklosti odpadel na
Cinkarno Celje (Špes, 1998), ki je v povojnem obdobju prispevala 73 % vseh emisij
SO2, po uveljavitvi postopkov odžvepljevanja, katerih učinek je 90 %, pa je zmanjšala
emisijsko koncentracijo pod dovoljeno mejo (Slika 11). Problem je predstavljal
premog (kasneje lignit), ki so ga potrebovali za predelavo cinkove rude in ob
izgorevanju povzroča sproščanje žveplovih oksidov. Kasnejša uporaba cinkove
svetlice, ki vsebuje več žvepla, je še dodatno povečala količine emisij SO2 (Špes,
2011).
Glede na najzgodnejše podatke o emisijah, ki segajo v leto 1979, ko je bilo iz Cinkarne
emitiranih več kot 4.000 ton SO2 na leto, vidimo, da so se do leta 1988 le-te zmanjšale
za 56 %, za razliko od drobnih kurišč, kjer so se emisije za tolikšen delež povečale.
Tudi pri ostali industriji in terciarnih dejavnostih se je delež zmanjšal (Domitrovič –
Uranjek, 1990). Po zadnjih podatkih od leta 2002 do 2009 opazimo, da je bil večji
porast emisij med leti 2003 in 2005 (tudi več kot 500 ton), leta 2009 je znašal skoraj 30
ton, kar še vedno predstavlja več kot tretjinski delež med vsemi podjetji in 10. mesto
v Sloveniji. Če gledamo celokupno, več kot polovica emisij SO2 odpade na Štorsko
železarsko dejavnost – Kovis Livarna (21,8 ton), Štore Steel (12,4 tone) in Valji d.o.o
(11,7 ton) (Priloga 1).
Slika 11: Občina Celje – emisije SO2 (do 1988) in žveplovih oksidov (SO2 in SO3),
izraženih kot SO2 (2002-2009) v Cinkarni Celje (1979–2009)
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Vir: Domitrovič – Uranjek, 1990; Korže Vovk, Sajovic, 2008
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3.1.2.2. Emisije NOx / dušikovih oksidov (NO in NO2), izraženih kot NO2
V 80-ih je glavni vir dušikovih oksidov predstavljala industrija, na promet je odpadla
le dobra desetina (Preglednica 5), danes pa je njegov prispevek skoraj 80 % (Korže
Vovk, Sajovic, 2008). Izmed celjskih zavezancev sta leta 2009 največ prispevala
Simbio d.o.o. (143 ton) in Merkscha (141 ton). Slednja je v letu 2008 emitirala celo več
kot 1.000 ton NOx (Priloga 1 in 2).
3.1.2.3. Emisije prahu
V preteklosti je prah s 1.415,5 tonami po količini emisij zavzemal drugo mesto, k
čemur je največ prispevala industrija – z do več kot 600 tonami na leto Železarna
Štore, EMO in Cinkarna Celje (Domitrovič – Uranjek, 1990). Danes več kot polovičen
delež odpade na promet, kar veča obremenitve ob prometnejših cestah oziroma
vpadnicah v mesto. Izmed podjetij, ki so zavezanci vsakoletnih poročanj o njihovih
emisijah, spet izstopa Cinkarna Celje s skoraj 37 tonami celotnega prahu v letu 2009
(leta 2007 celo 52 ton) (v prejšnjih letih je bila to kategorija skupni prah!) in 7. mestom
v Sloveniji (Priloga 1 in 2).
Posedanje delcev različnih velikosti pri različnih hitrostih vetra pri teoretični začetni
maksimalni doseženi višini delca 10 m nad tlemi in posameznih glavnih virov je
prikazano v spodnji tabeli. Razdalje za štiri velikostne razrede delcev so preračunane
na povprečne hitrosti vetra za leto 2010 iz osmih glavnih smeri neba in kot rezultat se
na Sliki 12 vidi izrazita razširjenost emisij iz vseh virov proti vzhodni in jugovzhodni
strani celjske občine. Teoretično je območje razširjanja najmanjših delcev veliko okoli
36 km2 in sega okoli 6 km proti vzhodu in severovzhodu in cca 3 km proti zahodu in
5 km proti jugovzhodu (oddaljenost od središče mesta). V preglednici vidimo, da
večji kot je delec, manjša je razdalja posedanja, kot tudi, da so razlike med velikostma
100 in 50 µm največ 2 m in se vse razdalje njihovega posedanja gibljejo med
oddaljenostjo 5 in 18 m od točke emisije, torej v neposredni bližini vira.
Preglednica 7: Teoretična oddaljenost (m) točke posedanja delca glede na točko
emisije zaradi gravitacije pri temperaturi zraka 25 °C pri različnih hitrostih oziroma
smereh vetra in začetni višini 10 m

Smer vetra
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

Povp. hitrost
vetra (m/s) 100 μm
0,86
1,88
2,29
1,61
0,74
1,05
2,12
1,44

50 μm
6,02
13,16
16,03
11,27
5,18
7,35
14,84
10,08

Vir: Uršič, 2004; Državna meteorološka služba…, 2011
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20 μm
6,88
15,04
18,32
12,88
5,92
8,4
16,96
11,52

10 μm
43
94
114,5
80,5
37
52,5
106
72

860
1880
2290
1610
740
1050
2120
1440
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Slika 12: Občina Celje – obseg območja posedanja delcev v velikosti 10 µm

3.1.2.4. Emisije CO in CO2
Ogljikov monoksid je leta 1988 zasedal tretje mesto pri emisijah v Celjsko ozračje,
najbolj zaradi drobnih kurišč (Preglednica 5). Po katastru onesnaževalcev zraka v
MO Celje za leto 2007–2008 je s 3.116 tonami bil na drugem mestu po količini, pred
njim pa emisije CO2 s 116.000 tonami. K slednjemu največ prispevajo kotlovnice
(Preglednica 6). V letu 2009 je največ emisij CO povzročila Kovis Livarna Štore, kar
1.047 ton, s 66 in 65 tonami ji sledita Štore Steel in podjetje Simbio (Priloga 1).
Evidenco ogljikovega dioksida je v tem letu podalo samo Simbio in sicer je v ozračje
izpustilo več kot 10.000 ton tega onesnažila (Priloga 1), kar ga postavlja na 3. mesto v
Sloveniji (za Snago Ljubljana in Nafto - Petrochem d.o.o., Lendava). Gre za javno
službo, katere del je Regijski center za ravnanje z odpadki – dejavnost, pri kateri se
sprošča CO2 iz precejšnega vira (odpadki). Ti niso zgolj celjskega izvora, saj tu poteka
predelava in obdelava odpadkov iz 24 občin! (Simbio, 2011).
3.1.2.5. Emisije HF, organskih spojin in težkih kovin
Emisije ogljikovodikov in fluoridov so v 80-ih med količinami zavzemale najmanjše
vrednosti, pri ekvivalentnem prikazu onesnaženosti zraka, pri čemer se upošteva
vpliv na zdravje v primerjavi z SO2, pa HF pri strukturi prednačijo s 37,2 %. Njihov
skoraj edini vir je bila industrija in sicer podjetje EMO Celje (102,5 ton na leto) –
onesnaževanje iz talilnice frit (emajlov) (Domitrovič – Uranjek, 1990). Zaradi
izgradnje čistilne naprave so se količine fluoridov zmanjšale, v letu 2009 so v EMU
znašale 147 kg, drugo mesto pa je zasedalo Štore Steel s 124 kg emisij (Priloga 1).
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Leta 1981 so pri meritvah organskih snovi v okviru projekta Model sanacije ozračja v
urbanizirani kotlini – I. del izpostavili center mesta in Mariborsko cesto kot najbolj
onesnaženi območji. Povišane koncentracije so se pojavile v zimski polovici leta, več
kot polovica emisij ogljikovodikov pa je odpadla na promet. Za kasnejše obdobje so
predpostavili, da se je onesnaženost z njimi še povečala, predvsem na račun kurišč
(kurjenje plastike) in prometa (Domitrovič – Uranjek, 1990). Danes v kategoriji
organskih spojin, izraženih kot skupni organski ogljik (TOC) največ prispeva Simbio
s skoraj 14 tonami, sledi mu Etol s 8,4 tonami. Pri vsoti organskih spojin I
nevarnostne skupine se pojavi samo podjetje Valji Štore (skoraj 9 kg), pri vsoti
organskih spojin III nevarnostne skupine pa Cinkarna Celje s 163 kg emisij (Priloga
1).
Podrobnejših podatkov o izmerjenih emisijah težkih kovin v preteklosti ni, omenjene
so količine svinca izpuščenega iz podjetja EMO in sicer 1,4 tone leta 1984. V katastru
onesnaževalcev zraka v MO Celje za leto 2007–2008 so kot glavni vir skupine
prioritetnih težkih kovin izpostavljena kurišča, ki emitirajo cca 31 kg svinca, 8 kg
kadmija in arzena ter 3 kg niklja (Korže Vovk, Sajovic, 2008). Med podjetji, ki so leta
2009 podala emitirane količine teh onesnažil, izstopajo Valji Štore z najvišjimi
vrednostmi Pb (97 kg), Mn (42 kg), Cd (3 kg), Zn (34 kg), Cr (203 kg), Štore Steel z 3
kg Sb in Cinkarna s 2,3 kg As (Priloga 1).
3.1.3. Glavni viri in prostorska razporeditev emisij
Pri pregledu posameznih emisij se nam pokaže vzorec glavni onesnaževalcev,
podjetij, ki v celjsko ozračje spuščajo največje količine bodisi SO2, NOx, CO2, CO,
prahu, organskih spojin, itd. Med njih spadajo Cinkarna Celje (SO2, celotni prah, org.
spojine III nev. skupine), Simbio (NOx, CO2, TOC), Kovis Livarna Štore (CO), Valji
Štore (org. spojine I nev. skupine) in EMO (HF), vsa locirana na vzhodnem oziroma
jugovzhodnem obrobju mesta. Slika 13 nam prikazuje podjetja, ki v ozračje Celja
emitirajo največje količine posameznih onesnaževal. Maksimalne količine odpadejo
na Simbio, Cinkarno Celje, Štorsko železarno in Merkscho, kar povzroča največje
obremenitve zraka vzhodnih, severovzhodnih in jugovzhodnih predmestnih delov
Celja – Teharje, Bukovžlak, Trnovlje in Spodnja Hudinja.
Potrebno je poudariti, da bi se ob upoštevanju pogojev, da se širijo različne količine
emisij, različno nevarnih polutantov, z različnih višin (višine dimnikov), v različnem
delu leta in ob različnih hitrostih vetra, pokazali podrobnejši vzorci obremenitev –
najverjetneje bi se emisije zaradi prevladujočih zahodnih in jugozahodnih vetrov
razširile bolj proti Ljubečni in vzhodnim obrobjem občine Celje.
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Slika 13: Občina Celje – relativne količine emisij podjetij, ki so največji
obremenjevalci, glede na izmed njih maksimalno podano količino v letu 2009

Vir: ARSO, 2010

3.1.4. Imisije in urbani sedimenti
Zdravstveni center Maribor je začel v letih 1967/68 meriti onesnaženost zraka v
Celju, pri čemer so izmerili najvišje do sedaj znane koncentracije, ki so ponekod
presegale 2 mg/m3. Takratnih 11 merilnih mest je pokazalo razlike med toplo in
hladno polovico leta (razmerje imisij 3:1). V 70-ih so meritve na 4 postajah pokazale
zmanjšano onesnaženost, pri čemer gre opozoriti na izpostavljenost Aljaževega hriba
(naravna pregrada, ob kateri se ustavlja onesnažen zrak). Sistematično in natančnejše
spremljanje kakovosti zraka se začne po letu 1976, žal s prestavljenimi lokacijami
merilnih postaj. Kasnejše večletne meritve so pokazale na izrazito asimetrijo celjskega
imisijskega območja, saj se razteza 20 km proti vzhodu in le okoli 2 km proti zahodu
od središča mesta. Zaradi slabe prevetrenosti in pojava toplotnega otoka oddaljenost
med viri emisij in največjimi imisijami ni velika, zato je do največjih koncentracij SO2
prihajalo na vzhodnem in jugovzhodnem obrobju mesta. To območje (mestna dela
Gaberje in Dolgo polje) in mestno središče so imeli najbolj onesnažen zrak, k
emisijam pa so prispevala tudi individualna kurišča z uporabo slabših in cenejših
kuriv (Špes, 1998). V 4. območje kritične onesnaženosti zraka je spadalo tudi
Trnovlje, industrijska cona do občinske meje na vzhodu, območje Teharij in Skalne
kleti (Domitrovič – Uranjek, 1990).
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Danes se stanje okolja, kot tretja komponenta DPSIR modela, spremlja v okviru
državne merilne mreže na merilni postaji Celje – Bolnica, kjer na avtomatski postaji
skozi celo leto merijo žveplov dioksid, dušikov dioksid, ogljikov monoksid, delce
PM10 in ozon ter občinske merilne mreže Celje – Ipavčeva ulica (EIS Celje), kjer
potekajo meritve potekajo meritve PM10, CO, SO2 in NO2 (Korže Vovk, Sajovic, 2008).
Obe postaji sta locirani na ravnini v mestnem okolju, Celje – Bolnica v stanovanjskem
območju, blizu Splošne bolnišnice Celje. Merilna postaja na Ipavčevi stoji v
stanovanjsko-poslovnem območju, blizu prometno obremenjene obvoznice. Od leta
2007 deluje tudi avtomatska merilna postaja Gaji pri Celju, ki meri žveplov dioksid
(SO2), dušikove okside (NO2, NO, NOx), amonijak (NH3), inhalabilne delce PM10 in
BTX (benzen, o-, m-, p- ksilen, etilbenzen, toluen) (Uršič, 2009). Nahaja se na
vzhodnem primestnem delu, v industrijsko-poslovnem območju. Postaja na Ipavčevi
ulici je leta 2008 in 2009 zaradi tehnične okvare imela premalo podatkov za statistične
izračune (Šegula et al., 2010).
V Celju deluje tudi dopolnilna merilna mreža 8 merilnih mest (za leto 2010), kjer se
merijo prašne usedline in nekatere težke kovine v njih - kadmij, svinec, cink in titan
(Uršič, 2011) (Slika 15). Njihove lokacije so Lava 2, Lopata, Teharje Ježovnik, Teharje
Dimec, Industrijska cona, Zvodno, Gaberje in Bukovžlak. Vse razen postaj Lava 2 in
Lopata (na zahodu v primestnem okolju) se nahajajo blizu industrijsko-poslovne
cone, kjer se nahajajo največji viri emisij.
Slika 14: Občina Celje – lokacije merilnih postaj in dopolnilne merilne mreže za leto
2010
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Vse meritve se izvajajo v skladu z Zakonom o varstvu okolja, rezultati pa so od leta
2002 ocenjeni s pomočjo Uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in
svincu v zunanjem zraku ter Uredbe o benzenu in ogljikovem monoksidu v
zunanjem zraku.
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Preglednica 8: Občina Celje – povprečne letne, dnevne in urne koncentracije
onesnažil, ki se merijo na postajah Bolnica, Ipavčeva in Gaji (2007–20096)
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V oklepajih za posameznimi kategorijami so navedene mejne vrednosti in dovoljeno število preseganj; z rdečo
so označene njihove prekoračitve
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Ni obr. = postaja takrat ni obratovala
8
Opozorilna vrednost
9
Alarmna vrednost
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Meritve kažejo, da so letne koncentracije SO2 že od leta 1994 pod mejno vrednostjo,
ki je do leta 2002 znašala 50 µg/m3, po njem pa 20 µg/m3 (Slika 15). Tudi dnevne (125
µg/m3 ) in urne mejne vrednosti (350 µg/m3) v zadnjih letih niso bile presežene
(Korže Vovk, Sajovic, 2008; Kazalci okolja …, 2010).
Slika 15: Občina Celje – povprečne letne koncentracije SO2 na postaji Bolnica (1992–
2009)
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Vir: Šegula et al. 2010; Uredba o mejnih …, 1994

Tudi koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zadnjih letih na nobeni merilni
postaji niso presegle mejnih letnih (40 µg/m3) in urnih (200 µg/m3) vrednosti, razen
v letu 2006, ko je na Ipavčevi letna koncentracija NO2 znašala 67 µg/m3. Najnižja
vrednost je bila zabeležena leta 2008 na postaji Bolnica in sicer 21 µg/m3 (Slika 16).
Slika 16: Občina Celje – povprečne letne koncentracije NO2 na postaji Bolnica (1992–
2009) in Ipavčeva (2002–2007)
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Vir: Šegula et al. 2010, Kazalci okolja …, 2010
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Glavni vir emisij NOx predstavlja promet (80 %), ceste kot linijski vir onesnaževanja
ustvarjajo značilne cestne koridorje, kjer so zaradi ponavadi strnjene in visoke
pozidave vzdolž njih, slabše prevetrenosti, gostejšega prometa in pogostejših
zastojev večje emisije (izpušni plini) in posledično višje koncentracije onesnaževal
(Ogrin et al., 2006). Meritve dušikovih oksidov v Celju še niso potekale, tako da
točnih podatkov o njihovih koncentracijah vzdolž najbolj obremenjenih cest ni.
Mednje spadajo Mariborska (Celje–AC Celje), Ljubljanska in Kidričeva cesta (Celje
V–Štore) (Slika 17). Groba primerjava z meritvami na Ljubljanski cesti v Ljubljani, ki
je potekala v letih 2005/06 z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete in s
strokovnjaki ARSO, nam podaja znaten vpliv mestnega koridorja, ki sega tudi 50 m
oddaljenosti po stranskih ulicah oziroma cestah. Primer Mariborske ceste je podoben
Ljubljanski v Ljubljani, saj se v določenih delih obnaša kot koridor s strnjeno in
visoko pozidavo, večjim številom semaforjev in celo višjim PLDP-jem (29.801 vs.
okoli 18.00010).
Slika 17: Občina Celje – PLDP cest leta 2010

Vir: Direkcija Republike Slovenije …, 2011

Onesnaženosti celjskega ozračja z delci PM10 je do leta 2007 segala nad mejno letno
vrednostjo (40 µg/m3), saj je v tem letu še bila prekoračena na postaji Ipavčeva ulica
(41 µg/m3), pred tem pa v letih 2003 in 2005 na postaji Bolnica. Do leta 2002 je veljala
zakonsko določena meja 50 µg/m3 (Uredba o mejnih …, 1994) zato je spodaj
prikazani podatki niso presegli. V Preglednici 8 vidimo, da so bile v zadnjih treh letih
10

Podatkov za poletno kampanjo na Mariborski cesti ni, zato ta primerljivost ni mogoča.
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na vseh treh merilnih postajah presežene tudi mejne dnevne vrednosti (50 µg/m3),
kot tudi maksimalno število dovoljenih dnevnih preseganj (35-krat). Na Gajih je leta
2009 znašala maksimalna dnevna kar 126 µg/m3, presežena pa je bila 46-krat. Višje
koncentracije so zabeležene pozimi, kot tudi višje število preseženih mejnih dnevnih
vrednosti (v januarju 2009 na postaji Bolnica 17-krat, 40 % vseh preseganj) (Šegula et
al., 2010). K onesnaženosti največ prispeva promet, zato so tudi tu predvidene višje
koncentracije ob najbolj obremenjenih prometnicah.
Slika 18: Občina Celje – povprečne letne koncentracije PM10 na postaji Bolnica (1998–
2009) in Ipavčeva (2001–2007)
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PM10 (µg/m³)
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Vir: Šegula et al. 2010, Kazalci okolja …, 2010

Ozon je sekundarno onesnažilo, ki nastane v atmosferi pri reakciji z dušikovimi
oksidi in lahkohlapnimi organskimi snovmi ob sončnem vremenu (Špes, 2011), zato
se večja onesnaženost pojavlja poleti in čez dan. Zakonska določila o dovoljenih
koncentracijah podaja Uredba o ozonu v zunanjem zraku.
Slika 19: Občina Celje – povprečne letne koncentracije ozona na postaji Bolnica (2000–
2009)
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Vir: Šegula et al., 2010
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Meritve na območju Celja izvaja samo postaja Bolnica, kjer je bila v vseh letih, razen
2004 in 2009 mejna letna koncentracija (40 µg/m3) presežena (Slika 19). Najvišje
vrednosti je dosegla leta 2003 in sicer 50 µg/m3. Število preseganj mejne 8-urne
koncentracije (120 µg/m3) je dovoljeno 25-krat preseglo le leta 2007 (35-krat), v letu
2010 pa je znašalo 23 preseganj (Preseganja mejnih vrednosti …, 2011).
Ogljikov monoksid (CO) v zadnjih letih ne presega mejnih 8–urnih vrednosti (10
µg/m3), saj je med leti 2007 in 2009 znašal med 2,9 in 3,2 µg/m3. Povprečna letna
koncentracija leta 2009 je bila 0,6 µg/m3 (Slika 20). Maksimalne vrednosti so
zabeležene poleti, opazen je tudi jutranji in večerni maksimum, zaradi vplivov
prometa (Šegula et al., 2010).

CO-8-urne (mg/m³)

Slika 20: Občina Celje – najvišje 8-urne koncentracije CO (mg/m3) po mesecih v letu
2009
12
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8
6
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2
0

Mesec
Vir: Šegula et al., 2010

Sistematične raziskave prašnih usedlin (delci večji od 10 µm, ki se posedajo na
površino tal (Korže Vovk, Sajovic, 2008)) segajo v leto 1989. Prva analiza urbanih
sedimentov je bila narejena leta 1996, ko so se na 4 vzorčnih lokacijah pokazale
visoke vsebnosti težkih kovin, predvsem cinka (Zn) in kadmija (Cd) (Šajn, 1999; cv:
Šajn, 2001). Po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, ki vrši celoletno
kontrolo onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami, v letu 2010 nobeno izmed 8
merilnih mest ni preseglo mejne letne vrednosti 200 mg/(m2*dan) (ocena s pomočjo
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku, ki je
prenehala veljati 8. 8. 2007). Najvišja vrednost leta 2010 je bila izmerjena na mestu
Bukovžlak 84 in sicer 161 mg/(m2*dan). Edino tu je bila presežena tudi mejna
mesečna vrednost 350 mg/(m2*dan), saj je v avgustu znašala 938 mg/(m2*dan)
(Uršič, 2011). Ta postaja je presegala mejno letno vrednost v vseh prejšnjih letih, od
kar je pričela obratovati (od 2007), prav tako so bile presežene mejne mesečne
imisijske koncentracije (350 mg/(m2*dan) – v Preglednici 9 označene z rdečo barvo).
Slednja je bila najvišje izmerjena na postaji Teharje Dimec, kar 1.641 mg/(m2*dan) –
5-krat višja od dovoljene. Na Sliki 21 vidimo, da je bila pred leti na Teharjah Ježovnik
in Lavi 1 večkrat presežena mejna letna vrednost, leta 2001 pa na vseh takrat
obratujočih merilnih mestih. Lava 1, ki je vseskozi beležila visoke vrednosti prašnih
usedlin, danes ne deluje več!
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Slika 21: Občina Celje – letna imisijska koncentracija prašnih usedlin (mg/m2/dan)
(1996–2006)
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Vir: Uršič et al., 2010

Preglednica 9: Občina Celje – onesnaženost s prašnimi usedlinami (2007–2009)
(mesečna imisijska koncentracija za najbolj onesnažen mesec v mg/(m2*dan)
Leto
2007
2008
2009

Ind.
cona Lava 2
228
723
254

102
130
482

Lopata
569
424
217

Teharje Teharje Bukovžlak Zvodno Tovarniška
Ježovnik Dimec 84
56
6
447
230
496

281
1641
232

521***
1298
851

199***
224
193

280**
345

* - podatki za 9 mesecev
** - podatki za 3 mesece
*** - podatki za 4 mesece
Vir: Uršič et al., 2010

Letne količine svinca, kadmija in cinka v prašnih usedlinah na nobenem merilnem
mestu v letu 2010 niso presegla mejne vrednosti. Njihove največje količine so bile
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zabeležene na merilni postaji Bukovžlak 84 – 26 µgPb/(m2*dan) (mejna vrednost 100
µg/(m2*dan)), 0,5 µgCd/(m2*dan) (mejna vrednost 2 µg/(m2*dan)) in 130
µgZn/(m2*dan) (mejna vrednost 400 µg/(m2*dan)). Meritve titana se izvajajo zaradi
specifičnosti celjske industrije, zanj tudi ni bilo določenih mejnih vrednosti, zato so
podane zgolj povprečne letne vrednosti brez njihove ocene. Najvišje so bile spet
izmerjene na postaji Bukovžlak 84 in sicer 396 µg/(m2*dan) (Uršič, 2011).
Rezultati študije prahov v Celju kažejo na povečano vsebnost cinka in kadmija na
območju industrijske cone (Bukovžlak in Delavska ulica), arzena (v cestnem
sedimentu) in kroma v Štorah. V letu 2005 so ugotovili, da vir vseh kovin niso zgolj
bremena iz preteklosti (Žibret, 2006; cv: Žibret, 2010), ampak na sestavo hišnega
prahu (vsebnosti Ti) v Bukovžlaku vpliva Cinkarna, hišnega prahu in cestnega
sedimenta v Štorah pa železarna (ibid.). Opazen je trend povečevanja koncentracij na
Delavski ulici in zmanjševanja v Štorah (vgradnja protiprašnih filtrov) (Žibret, Šajn,
2010). Z letom 2005 se je vsebnost kadmija še povečala (Žibret, 2010), njegova
vsebnost v podstrešnem prahu v mestnem središču 100-krat presega slovensko
povprečje, najvišja izmerjena pa je znašala 456 mg/kg. Najvišja izmerjena vsebnost
cinka v podstrešnem prahu je bila ugotovljena v Gaberjah. V okolici nove in stare
železarne Štore se pojavljajo najvišje izmerjene vrednosti železa in mangana (3.565
mg/kg) ter kroma (573 mg/kg), kot tudi kobalta, železa in niklja. Vrednosti kroma
dosežejo svoj maksimum v širši okolici Štor (Teharje, Vrhe in Štore), več kot 1.000
mg/kg (Žibret, Šajn, 2010).
3.2. Prst
Prst11 kot »prepereli in površinski sloj Zemljine skorje, v katerem rastejo rastline«
nastaja pod vplivom delovanja živih organizmov, zraka, vode in Sončevega
obsevanja. Zaradi delovanja različnih pedogenetskih dejavnikov so nastali različni
tipi prsti (Kladnik, 2001), z različno rodovitnostjo in zmožnostjo pridelave hrane, ki je
nujna človeku. Prst kot pomembna dobrina je v Celju zadnjih 100 letih postala glavna
tarča onesnaževanja, predvsem s težkimi kovinami, ki se v tleh dobro vežejo na
organsko snov in glinene materiale ter zato le počasi migrirajo skozi talni profil
(Lobnik, Zupan, Grčman, 2010).
3.2.1. Samočistilne sposobnosti prsti
Prsti delujejo kot filter, saj se številne snovi v celoti razgradijo, kar velja predvsem za
snovi organskega izvora. Anorganske lahko v njej ostajajo več desetletij (Špes, 2011) –
ocene časa, da se koncentracije kovin v tleh zmanjšajo za polovico, se razlikujejo od
kovine do kovine. Za Zn v tleh bi naj bilo 70 do 510 let, za Cd 13 do 1.100 let, za Cu
310 do 1.500 let in za Pb 740 do 5.900 let (Lobnik, Zupan, Grčman, 2010).
Na samočistilne sposobnosti prsti vpliva njena globina, reakcija, tekstura in
prisotnost organskih snovi. V Celju prevladujejo obrečne prsti, evtrični in distrični
psevdogleji in gleji ter antropogene prsti, ki imajo nekoliko slabše fizikalno-kemijske
lastnosti in regeneracijske sposobnosti (območje Celjske kotline). Tako proučevano
Tla so sinonim prsti v pedologiji, zato je v nalogi uporabljen tudi ta izraz, predvsem pri citiranju iz
strokovne literature.
11
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območje spada v kategorijo zmernih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
(Lampič, 2002).
3.2.2. Rezultati raziskav onesnaženosti prsti v Celju
V celjski občini so potekale že številne raziskave prsti, ki so pokazale močno
onesnaženost z nekaterimi potencialnimi toksičnimi kovinami – kadmij, svinec in
cink. Prva obširnejša raziskava je bila narejena leta 1989 (Lobnik s sod.), s
sistematičnim odvzemom vzorcev na 117 lokacijah. Rezultati so izpostavili vsebnost
zgoraj omenjenih elementov, ki na površino tal pridejo preko zraka. Sledeče
raziskave so potekale v letih 1994 (Zupan in sod.), 1997 (Zupan in sod.) in 2003
(Zupan in Klavs), ki proučevali »povezavo med vsebnostjo kovin v tleh vrtov in
zelenic ter vsebnosti kovin v vrtninah in indikatorskih rastlinah«. Zopet so raziskave
potrdile visoko vsebnost Cd, Pb in Zn (Lobnik, Zupan, Grčman, 2010).
Kovine se zadržujejo predvsem v zgornjem sloju tal. Primer Teharij nam pokaže, da v
zgornjem sloju tal (0-5 cm) koncentracije svinca presegajo opozorilno vrednost (100
mg/kg), koncentraciji kadmija in cinka pa celo kritično vrednost, medtem ko so na
globini pod 15 cm vse tri kovine pod opozorilno vrednostjo. S prostorsko analizo so
ugotovili, da je s vsaj enim elementom onesnaženih preko 7.000 ha površine nekdanje
celjske občine, od tega 2.800 ha kmetijskih zemljišč in 180 ha njiv! (Lobnik in sod,
1994; Vrščaj in sod., 2000; cv: Lobnik, Zupan, Grčman, 2010).
Vzorčenje tal (na globini 30 cm) na območju Bukovžlaka v letu 2008 je pokazalo
veliko onesnaženost zemljin s kovinami (Cu, Pb, Zn, As, Cd, Cr, Hg, Co in Mo) – 9imi od 10 kovin, ki so zavedene v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih nevarnih snovi v tleh. Ker to območje ni ustrezno deponirano, predstavlja
nevarnost izcejanja nevarnih snovi v podtalnico in je hkrati vir onesnaževanja zraka z
inhalabilnimi in respirabilnimi delci (Romih et al., 2010).
Na spodnjih kartah so prikazane interpolacije izmerjenih vsebnosti kadmija, svinca
in cinka med leti 1989 in 2007, ki potrjujejo dejstvo, da so bile največje vrednosti teh
elementov določene v starem delu mesta in vzhodni industrijski strani ter da imajo
onesnažena tla razprostranjenost predvsem v smeri vzhod-zahod (Lobnik, Zupan,
Grčman, 2010).
Slika 22: Legenda normativov vsebnosti Cd, Pb in Zn v zgornjem sloju tal, katero
določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih
snovi v tleh (Ur l. RS 68/96)
Normativ
Pod mejo detekcije
Pod mejo določljivosti
Pod mejno vrednostjo
Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost

Kadmij (Cd) (mg/kg)
0
0
<1
1-2
1 - 12
> 12

Vir: (Vovk Korže, Sajovic, 2008)
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Slika 23: Občina Celje – interpolacija izmerjenih vrednosti kadmija (Cd) v prsti v letih
1989, 1997, 2003, 2005 in 2008

Vir: Lobnik in sod., 1989; Zupan in sod., 1997; Zupan, Klavs, 2003; Mašat, 2010

Vsebnost kadmija v prsti celjske občine nam prikazuje vzorec, da so po navedbi
Grilca (2010) onesnažena tudi zemljišča v primestjih, »do 5 km pasa zemljišč mešane
rabe, predvsem v smeri širjenja dispergiranih onesnažil vzhod-zahod (od Teharij do
Medloga). Območje kritičnih vrednosti (> 12 mg/kg) se nahaja skoraj koncentrično
okoli lokacije stare cinkarne – vse do Teharij in Aljaževega hriba na jugu, današnje
industrijsko-poslovne cone severno in delov mestne četrti Gaberje (ob Mariborski
cesti). Opozorilna vrednost 1 mg/kg je presežena na celotnem osrednjem in južnem
delu občine ter zajema območje, kjer živi večina prebivalcev Celja. Prsti, kjer so
vsebnosti kadmija pod mejno vrednostjo so na severu občine v okolici Slatine in
Šmartnega v Rožni dolini.
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Slika 24: Občina Celje – interpolacija izmerjenih vrednosti svinca (Pb) v prsti v letih
1989, 1997, 2003, 2005 in 2008

Vir: Lobnik in sod., 1989; Zupan in sod., 1997; Zupan, Klavs, 2003; Mašat, 2010

Območje kritičnih vrednosti vsebnosti svinca v prsti (> 530 mg/kg) zajema isto
območje kot presežene kritične vrednosti kadmija, okoli nekdanje cinkarne. Prsti z
opozorilnimi imisijskimi vrednostmi Pb se pojavljajo od Teharij, mestnega parka,
starega dela mesta, Spodnje Hudinje, Ostrožnega, Gaberij, do vzhodnega dela občine.
Onesnažena zemljina se nahaja tudi v okolici Košnice pri Celju. Zahodni in ves del
severno od avtoceste ima vsebnosti svinca pod mejno vrednostjo.
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Slika 25: Občina Celje – interpolacija izmerjenih vrednosti cinka (Zn) v prstih v letih
1989, 1997, 2003, 2005 in 2008

Vir: Lobnik in sod., 1989; Zupan in sod., 1997; Zupan, Klavs, 2003; Mašat, 2010

Območje kritičnih vrednosti vsebnosti cinka v prsti (> 530 mg/kg) je izrazito večje
kot isti kategoriji pri kadmiju in svincu. Prsti onesnažene z njim segajo do mestnega
parka, četrti Otok, KS Gaberje, Trnovlje, Teharje in Aljažev hrib. Vidna je razširitev
proti vzhodu. Opozorilne vrednosti so presežene na območju Trnovelj do avtoceste,
južno od Aljaževega hriba, na Anskem vrhu in okolici Košnice pri Celju. Prsti z
vsebnostjo cinka pod mejno vrednostjo so na predelu Miklavškega hriba, Medloga,
Ostrožnega in severno od avtoceste.
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Slika 26: Občina Celje – območja prekrivanja opozorilnih in kritičnih vrednostih Cd,
Zn in Pb v prsti raziskav v letih 1989, 1997, 2003, 2005 in 2008

Vir: Lobnik in sod., 1989; Zupan in sod., 1997; Zupan, Klavs, 2003; Mašat, 2010

Slika 26 nam prikazuje prekrivajoče se interpolirane vrednosti za kadmij, svinec in
cink z izpostavljenimi prekritimi opozorilnimi in kritičnimi vrednostmi. Na območjih
krajevnih skupnosti Gaberje in Aljažev hrib vse tri kovine presegajo kritične
vrednosti. Osrednji del je stara lokacija Cinkarne, ki je bila glavni krivec emisij teh
elementov. Nahaja se med Kidričevo ulico in Voglajno in obsega okoli 17 ha.
Zemljišče se je uporabljalo za odlaganje odpadnega materiala pri rušenju stare
cinkarne in gradbenih odpadkov od drugje. Vsebnosti težkih kovin tudi do 100-krat
presegajo kritične imisijske vrednosti!, globina onesnaženosti matične zemljine pa je
dokazana do globine 10 metrov (Grilc, 2010).
Območje, kjer dva izmed elementov dosegata kritično, eden pa opozorilno vrednost,
razširi najbolj onesnažen del proti jugu in zahodu. Izrazita razširitev proti vzhodu se
pokaže pri kategoriji dveh opozorilnih in ene kritične vrednosti, saj območje sega čez
rob celjske občine proti Štoram (zaradi Železarne Štore), proti severovzhodu na
Teharje in Trnovlje, proti zahodu pa vse do Otoka in še čez Savinjo na Anski vrh. Vse
tri težke kovine dosegajo opozorilne vrednosti na Spodnji Hudinji, predelih Trnovelj,
Proseniškega do Goričice in celo okolice Košnice pri Celju.

39

Suzana Vurunić

Zasnova okoljske trajnosti kot prednostna naloga razvoja Celja

3.3. Vode - vodotoki in podtalnica
Pod pojmom površinske vode označujemo celinske vode, »ki se nahajajo ali tečejo na
površju zemlje, kot so npr. reke, potoki, kanali, jezera in morje« (Cvitanič et al., 2010)
in so že od začetkov človeške civilizacije predstavljale območja lociranja naselbin ter
razvoj večjih mest, kar ni nič drugače tudi na primeru Celja. Podtalnica pa kot
strateško pomemben vir pitne vode, ki se nahaja v prodnopeščenih nanosih, prinaša
še večjo občutljivost vodnih površin preučevanega območja. Celjsko občino
zaznamuje gosta mreža vodotokov, jezerska površina Šmartinsko jezero in bogastvo
podzemne vode, katere so zadnjih več kot 100 let pod vplivom predvsem industrije
in njenega onesnaževanja, kmetijstva, odplak mest in v zadnjem času prometa.
Glavne vrste onesnaževal voda predstavljajo organske snovi, dušikove in fosforjeve
spojine, mikroelementi in druge hranilne snovi, strupene kemikalije in detergenti ter
površinsko aktivne snovi (Špes, 2011).
3.3.1. Samočistilne sposobnosti vodotokov in podtalnice
Na samočistilno sposobnost vodotokov vpliva predvsem povprečni nizki letni
pretok, saj se njihove regeneracijske sposobnosti zmanjšajo, če je ta prenizek,
podolžni profil (večja hitrost pri večjem strmcu veča turbolenco in mešanje vode) in
tudi raba tal v zaledju (gozd deluje kot filter) (Špes, 2011). Samočistilna sposobnost
Savinje in njenih pritokov je opredeljena kot velika, saj so padci strug veliki, dno
razgibano in v preteklosti so bili na njih zgrajeni številni jezovi (Gulič, 2003).
Vodotoki imajo hudourniški značaj, tečejo hitro, so plitki in razmerje med površino
in prostornino je zelo ugodno, kar še enkrat poudarja njihovo regeneracijsko
sposobnost. Onesnaženost je kritična le v sušnih obdobjih in toplih mesecih (Poročilo
o ekološki obremenjenosti …, 1991; cv: Janžovnik in sod., 2003; cv: Paulin, 2009).
Samočistilne sposobnosti podtalnice v Celju so slabše kot od vodotokov, saj je kljub
večji količini, ki poveča njene nevtralizacijske sposobnosti, njena globina majhna
(okoli 10 m) in krovna plast vodonosnika slabo prepustna (prodni nanosi) (Špes,
2011). Delež kmetijskih in grajenih območij na površini Savinjske kotline znaša 93,2
%, kar pomeni, da je ranljivost zelo visoka do izredno visoka (Gacin, Mihorko,
Krajnc, 2010) – del kotline je tudi Celjska, zato je podtalnica pomemben vir, ki
zahteva posebne ukrepe.
3.3.2. Kakovost površinskih voda
Monitoring kakovosti voda se v Sloveniji od leta 2007 izvaja v skladu z zahtevami
Vodne direktive voda in za površinske vode določa ekološko (dobro ali slabo stanje)
in kemijsko stanje, s petimi razredi kakovosti (zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in
zelo slabo) (Cvitanič et al, 2010). Na območje občine Celje potekajo meritve na 2
merilnih mestih – Medlog (Savinja) in Celje (Voglajna) (Vovk Korže, Sajovic, 2008).
Kemijsko stanje Savinje je bilo v letu 2006 ocenjeno z dobro, Voglajne pa zaradi
preseženih vsebnosti cinka slabo - letna povprečna vrednost je bila 493 μg Zn/l,
(mejna vrednost je 100 μg Zn/l). V letu 2002 so bile presežene tudi mejne vrednosti
kadmija, leta 2003 poleg cinka in kadmija še bakra, niklja in sulfatov, leta 2004 cinka
in bakra, za leta 2005 pa je bilo ugotovljeno dobro kemijsko stanje (ibid.). Previsoka
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kemijska obremenitev s cinkom je posledica neposrednih izpustov industrijskih
odpadnih voda Cinkarne Celje (Cvitanič, Sodja, 2007). Za vodni telesi Savinja Letuš –
Celje in Savinja Celje – Zidani Most je bilo med letoma 2006 in 2008 ocenjeno dobro
ekološko stanje (pripisana vrednost stanja drugega vodnega telesa v skupini), z nizko
ravnjo zaupanja. Vodni telesi Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje in
Hudinja Nova cerkev – sotočje z Voglajno imata zmerno ekološko stanje, z visoko
ravnijo zaupanja (Razvrščenost vodnih teles …, 2011).
Zaradi obratovanja številnih novih komunalnih in industrijskih čistilnih naprav ter
opuščanja starih proizvodenj se stanje rek in potokov v Celjski kotlini zadnjih 10 let
izboljšuje. Opazno je izboljševanje Savinje iz tretjega proti drugemu kakovostnemu
razred, še vedno pa so posamezni lokalni odvodniki (Hudinja in Voglajna)
prekomerno onesnaženi (Grilc, 2010).
3.3.3. Kakovost podtalnice
Monitoring kakovost podzemne vode se tudi izvaja v skladu z zahtevami Vodne
direktive voda, kjer sta določena kemijsko in količinsko stanje. Poteka v okviru
vodnega telesa Savinjska kotlina, na 11 merilnih mestih, od tega se 4 nahajajo v
občini Celje - Medlog I, Medlog II, Levec in Levec AMP (Vovk Korže, Sajovic, 2008).
Spremlja se tudi kmetijsko stanje podzemne vode na črpališčih pitne vode in sicer
Breg, Roje in Medlog, vodnjak A, slednji na območju celjske občine (Gacin, Mihorko,
Krajnc, 2010).
Kemijsko stanje za Savinjsko kotlino je bilo v letu 2009 ocenjeno za slabo zaradi ocen,
da onesnaženo območje obsega več kot 30 % vodnega telesa. Standard kakovosti za
nitrate je bil presežen na 6 od 11 merilnih mest, od tega na treh v preučevanem
območju – Medlog I, Levec in Levec APM. V Levcu je bila povišana tudi vsebnost
tetrakloroetana (ibid.).
Slika 27: Občina Celje – vsebnost nitrata na merilnih mestih vodnega telesa
podzemne vode leta 2009

Vir: Gacin, Mihorko, Krajnc, 2010
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Črpališče Medlog vodnjak A spada med 11 takšnih v Sloveniji, ki ne izpolnjujejo
zahtev za pitno vodo zaradi preseganj vsebnosti nitrata, ki je znašal 60 mg NO3/L
(standard je 50 mg NO3/L). Za obdobje monitoringa 1998–2008 je za drugo črpališče
v občini Medlog 1941 statistično značilen trend zniževanja koncentracij nitratov
(Cvitanič et al., 2010).
Javno vodovodno omrežje Celje oskrbuje Celjane z vodo iz treh večjih in več manjših
vodnih virov: Vitanje – Hudinja, Jelševa loka, Stenice in manjša zajetja, Frankolovo
(vrtina do podtalnice), Medlog (podtalnica), manjši vodni viri (Gabrovka, Teharje –
Žegnan studenec, Košnica – Tremerje, Svetina, Celjska koča). Črpališče v Medlogu
zaradi povišanih vrednosti nitratov oskrbuje območje Celja le po potrebi (zadostne
količine vode iz Vitanja in vrtine Toplice na Frankolovem) (Vovk Korže, Sajovic,
2008).
»Glede na rezultate fizikalno-kemijskih in mikrobioloških preizkušanj pitne vode v
vodovodnem sistemu, ki je na območju Mestne občine Celje, je ocenjeno, da je bila
oskrba s pitno vodo varna in brez zdravstvenih tveganj« (Kakovost pitne vode za
leto 2008, Letno poročilo za vodovodni sistem Celje, 2009; cv: ibid).
4. Vplivi na človeka in ostali živi svet
Pomembna komponenta DPSIR modela so vplivi oziroma učinki spremenjenega
okolja na zdravje tako ljudi kot ostalih živih bitij (Špes, 2011). Kot je bilo pri
posameznih onesnaževalih navedeno, obstajajo mejne, ciljne, opozorilne in alarmne
vrednosti, katerim osnova je Zakon o varstvu okolja. Njihovo preseganje je zdravju
škodljivo in zahteva takojšnje ukrepe. Čeprav sta se kakovost zraka in voda v občini
Celje v zadnjih letih izboljšali, so negativni vplivi preteklih preseganj obremenjevali
prebivalce, ki še živijo. Starejše generacije so bile izpostavljene tem vplivom, skupaj z
mlajšimi pa tudi negativnim posledicam, ki so odraz starih bremen (npr. onesnažena
prst), in današnjim »sodobnim« vplivom (npr. promet).
Onesnaženo okolje: onesnažen zrak, pitna voda, odpadki, hrup, ionizirajoča in
neionizirajoča sevanja, lahko pomembno vpliva na številne bolezni in bolezenska
stanja. Najbolj so ogrožene občutljive skupine prebivalcev (bolniki, otroci in starejši
ljudje). Trdimo lahko, da je večina prebivalcev izpostavljena vplivom klasičnih
polutantov: žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, ozon in dim
(Okolje v Sloveniji, 1996).
Prevelike količine SO2 imajo škodljiv vpliv na dihala (poznan je Kruppov sindrom),
vegetacijo, zgradbe, spomenike (iz apnenca, marmorja), saj vplivajo na nastanek
kislega dežja (Ogrin, 2010). Emisije so se v zadnjih letih zmanjšale, tudi izmerjene
koncentracije ne presegajo mejnih vrednosti, zato njihovega vpliva ni več pričakovati.
Drugače je pri NOx in delcih PM10, katerih glavni vir je promet. Posledice puščajo na
dihalih (sluznica), delci povzročajo draženje oči, astmo, bronhitis, poškodbe pljuč in
razvoj rakastih obolenj (Špes, 2011). Kar 30 % prebivalcev občine je izpostavljeno
povišani dnevni koncentraciji PM10 in če bi bila njihova povprečna letna
koncentracija 10 µg/m³, bi bilo število umrlih 76,7 manj / 100.000 prebivalcev Celja
(Operativni program…, 2009). Večja je izpostavljenost ljudi, ki živijo blizu prometnih
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cest, ki blizu njih opravljajo svoje dnevne aktivnosti (služba, šola), kot tudi kolesarjev
in voznikov, ki cestišča uporabljajo (Ogrin, 2008). Delci manjši od 2,5 μm so še bolj
škodljivi kot večji, saj prodrejo globlje v pljuča in v večji meri povzročajo nastanek
vnetnih reakcij tudi v ostalih delih telesa (Šuštar, 2011), a se meritve teh v Celju ne
izvajajo. Tako kot v ostalih večjih slovenskih mestih so tudi tu povišane koncentracije
ozona, ki negativno vplivajo na dihala – astmatična obolenja, poškodujejo vegetacijo
in ovirajo rast ter pospešujejo korozijo materialov (Špes, 2011).
V zadnjih desetih letih je problematiko onesnaženosti zraka preučevalo nekaj študij,
»ki so enotne v tem, da onesnaženost ozračja in število akutnih obolenj dihal
naraščata vzporedno. Opazno je sezonsko nihanje pojavljanja respiratornih obolenj, z
vrhom jeseni in pozimi, ko se emisijam pridružijo še neugodni meteorološki pogoji.
Študija na lokalno onesnaženem industrijskem območju je pokazala povečano
incidenco vseh bolezenskih stanj, posebej akutnih okužb dihal« (Okolje v Sloveniji,
1996).
Pri predšolskih otrocih, šolskih otrocih in mladini ter odraslih v celjski regiji so
najpogostejše zabeležene zdravstvene težave bolezni dihal, pri predšolskih sledijo
bolezni ušes, nalezljive in parazitarne bolezni, pri šolskih otrocih in mladini poleg
slednjih še poškodbe in zastrupitve, pri odraslih pa bolezni mišic, kosti in obtočil. Na
drugem mestu med vzroki smrti od leta 1997 do 2008 v celjski regiji je bila umrljivost
zaradi raka (v UE Celje v letih 2006 in 2008 na prvem mestu). V preučevanem
obdobju kaže nihanja brez značilnega trenda upadanja ali naraščanja. Število novih
primerov med leti 1998 in 2007 je bilo višje kot v Sloveniji, npr. leta 2003 je incidenca
za Slovenijo znašala 516,2/100.000 prebivalcev, za UE Celje pa 599,6/100.000
prebivalcev (Konec Juričič, Škornik Tovornik, 2010).
Obširnejša študija v Celju je pokazala, da je »višja obolevnost zaradi bolezni dihal
in moteno pljučno funkcijo delovanje povečane onesnaženosti zaradi SO2,
vodikovih fluoridov in organskih snovi kot »pospeševalca umrljivosti« kroničnih
pljučnih bolnikov na celjskem območju«. Ugotovili so tudi »povezavo med
onesnaženjem zraka in prostorsko razporeditvijo bolnikov s kroničnim bronhitisom,
pljučnim emfizemom in bronhialno astmo« (Okolje v Sloveniji, 1996). Če je vzrok
večji obolevnosti z rakom tudi onesnaženost Celjske kotline, bodo potrebne
raziskave, ki bodo pri iskanju razlogov upoštevale tudi okoljski vpliv.
Raziskave onesnaženosti tal, ki so prikazale izstopanje vsebnosti elementov kadmij,
svinec in cink, nakazujejo na pomemben izvor kovin za človek in sicer s prehajanjem
v kmetijske rastline, prašenjem finih talnih delcev in njihovim vdihovanjem, usedanje
v bivalnih prostorih, spiranjem skozi tla v nižje horizonte in podtalnico ali
površinsko erozijo onesnaženih tal v vodotoke (Lobnik, Zupan, Grčman, 2010). S
temi potencialno toksičnimi kovinami najbolj onesnažena območja so tudi najgosteje
poseljena, z veliko vrtovi, parki in igrišči (Zupan, Karo Bešter, Klavs, Lobnik,
Grčman, 2010), kot tudi poglavitno dejavnostjo pridelave vrtnin in kultur za oskrbo
mesta! (Grilc, 2010). Vzorčenje vrtov leta 2003 je pokazalo, da gojenje in uživanje
vrtnin v takšnem okolju predstavlja dodaten dejavnik tveganja za zdravje ljudi.
Največjo povprečno koncentracijo Cd so izmerili v listih peteršilja, povečane
vsebnosti pa še v korenju, precej manjšo pa v plodovih paradižnika. Pri vplivih je
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potrebno upoštevati tudi kakšne so zaužite količin in v katerem delu leta (največ v
času pridelave). Sprejemljiv dnevni vnos kadmija (1 µg/kg) ni bil presežen (Zupan et
al., 2010).
Proučevanje urbanih sedimentov – prahov, katerih letne in mesečne imisijske
vrednosti so bile v zadnjih letih na merilnih mestih Teharje Ježovnik in Dimec,
Bukovžlak in Lava 1 kar nekajkrat previsoke, nakazuje na material kateremu smo
nenehno izpostavljeni, predvsem majhni otroci. Vsebnost težkih kovin še dodatno
veča ogroženost (Žibret, 2010).
V doktorski disertaciji dr. Špesove (1998) so predstavljeni vplivi onesnaženega zraka
na rastlinstvo – gozdove in lišaje. Poškodbe na gozdovih so ugotovili na območju 142
km², kar znese 4.000 ha gozdov, od tega 300 ha goličav. Največ jih je bilo na vzhodni
in jugovzhodni strani občine. Celo poskus pogozdovanja na Aljaževem hribu ni
uspel, saj je drevje začelo propadati. Podatkov, ki bi prikazovali današnje stanje
gozdov v preučevanem območju, ni na voljo, saj poteka vsakoletni popis stanja
drevja v Sloveniji na istih točkah le na mreži 16 x 16 km, vsakih 10 let pa na mreži 4 x
4 km (Špes, 2011).
5. Odzivi in ukrepi zoper onesnaženosti okolja
V občini Celje so bili sprejeti številni ukrepi pri različnih sestavinah okolja, a vendar
nam zgornja analiza kaže, da območje še vedno spada med najbolj onesnažene dele
Slovenije. V nadaljevanju bodo predstavljeni odzivi občine na področju okolja iz
Poročila o stanju okolja v Mestni občini Celje (2008) in ukrepi po posameznih
področjih za obdobje 2009–2013, ki so zastavljeni v Občinskem programu varstva
okolja za Mestno občino Celje 2009–2013 (2009).
Na področju zraka je bil vzpostavljen portal, ki dnevno spremlja kakovost zraka,
izdelani so bili noveliran kataster virov onesnaževanja zraka na območju občine
Celje, »Prometna študija« z oceno vplivov prometa na okolje in študije na temo
onesnaženega zraka – EIS Celje (prašne usedline, posamične meritve polutantovazbest, organske snovi). Sprejet je bil občinski energetski strateški dokument
»Novelacija energetske zasnove mesta Celja« in vzpostavljen sistem kolesarskih stez
(npr. do Šmartinskega jezera). Za programsko obdobje 2009–2013 so za izboljšanje
kakovosti zraka navedeni sledeči ukrepi: »priprava operativnega programa
zmanjševanja delcev PM10 in ozona, spremljanje meritev v vplivni coni toplarne,
izdelava programa monitoringa kakovosti zraka v okviru lokalne merilne mreže,
vzpostavitev lokalne mreže za prašne usedline in težke kovine in izdelava karte
obremenjenosti zraka s pomočjo meritev in modeliranja«. Ker je promet glavni
obremenjevalec zraka, so bili tudi na tem področju sprejeti operativni cilji, ki so se
osredotočili na omejitev cestnega prometa v mestu in mestnem središču. V planu je
gradnja obvoznic, vzpostavitev parkirnih mest na lokacijah Nova vas in zahodnem
delu mesta pri bazenu in namestitev parkirišč za kolesa na pomembnih točkah v
mestu. Pomemben projekt je tudi prenova javnih površin starega mestnega jedra mestno središče bo v celoti namenjeno pešcem, motorni promet bo omejen na dovoz
stanovalcev, dostavo in urgenco, za kolesarje pa se bodo na vstopih v staro mestno
jedro uredile kolesarnice (parkirišče ob železniški postaji, ob Kocbekovi ulici in pri
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Turški mački) (Mestna občina Celje, 2011). Občinski program varstva okolja za
Mestno občino Celje 2009–2013 (2009) vključuje tudi operativni cilj za zmanjšanje
rabe energije v objektih MOC-a in v javnih stavbah, eden izmed ukrepov je
zmanjšanje emisij iz kurišč na trdo gorivo za 30 % do leta 2011.
Področje, ki že vrsto let predstavlja najbolj pereč problem, je prekomerna
onesnaženost prsti. Tukaj je bilo izvedenih zelo malo konkretnih ukrepov, sprejeti so
bili Celjski prostorski plan, izvedbeni plan za degradirana območja (kamnolom
Zagrad in glinokop Ljubečna), lokacijski načrt za mestno središče Gaberje II –
Strokovna podlaga Projekt ravnanja z zemljino in izvedene raziskave ter študije z
namenom, da se ugotovi stanje in poišče ustrezne sanacijske ukrepe. V fazi postopka
sprejemanja je prostorski dokument za območje stare Cinkarne kot tudi sprejetje
novega občinskega prostorskega načrta s celovito presojo na okolje. Sistemski ukrepi
vključujejo sprejetje Zakona o sanaciji Celjske kotline in razvitje orodja za
vrednotenje tal v okviru projekta Urban SMS. Med operativne ukrepe so bili
uvrščeni: postopna reurbanizacija degradiranega območja stare Cinkarne in drugih,
izdelava načrta sanacije tal in priporočil glede možne rabe na onesnaženih območjih,
nadaljevanje z monitoringom vrtov in sanacija kmetijskih površin s fitoremediacijo.
Na področju kmetijstva bo uvedena prepoved uporabe škropiv in gnojil v okolici
Šmartinskega jezera, kot ukrep pa tudi pridelava industrijskih rastlin na
degradiranih površinah.
Kakovost voda se je v občini Celje v zadnjih letih izboljšala, kar gre pripisati izgradnji
centralne čistilne naprave in čistilne naprave Škofja vas ter izvajanju stalnega
notranjega strokovnega nadzora nad podzemnimi vodami in kakovostjo pitne vode.
Dokončana je bila kanalizacija za odpadne vode do centralne čistilne naprave in
prevezovalni cevovod, da prebivalci Celja uporabljajo Vitanjsko zajetje za pitno
vodo, voda iz Medloga pa služi industriji. V občinskem programu so navedeni
ukrepi za spremljanje kvalitete vode izven območij s pitno vodo, preventivno
varovanje vseh virov, skrb za poplavno varnost in zmanjšanje obremenjenosti voda.
Kot pomembni strateški cilji so navedeni tudi ohranjanje narave in mestnih zelenih
površin, učinkovito ravnanje z odpadki in okoljsko ozaveščanje, vsak s svojimi
sistemskimi in operativnimi ukrepi.
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6. Sklepi
Občina Celje se uvršča med območja kritične pokrajinske obremenjenosti okolja in
njegovih sestavin. Leži v najnižjem delu Celjske kotline in je z vseh strani, razen na
zahodu, obdana z gričevnatim do hribovitim svetom. To pogojuje klimatske razmere,
s prevladujočimi zahodni, jugozahodni in vzhodni vetrovi, pojavom brezvetrja,
temperaturne inverzije in megle v hladni polovici leta. Ravninski svet, bogastvo
vodnih virov (Savinja, Voglajna, Hudinja in pritoki; podtalnica) in ugodna prometna
lega so botrovali razvoju mesta Celja in njegovi kasnejši pahljačasti širitvi proti
zahodu, severu in vzhodu. Z koncem 19. stoletja se začne vzpon industrije in
onesnaževanje zraka, prsti ter voda širšega celjskega območja. Nekoč glavni
prispevek emisij industrije in drobnih kurišč se je spremenil na račun večjega
doprinosa prometa. Pritiski na stanje okolja so tudi kmetijstvo, odpadki itd. Glavni
onesnaževalci, podjetja, ki v celjsko ozračje spuščajo največje količine polutantov, so
locirana na vzhodnem oziroma jugovzhodnem obrobju mesta. Ta so: Cinkarna Celje,
Simbio, Kovis Livarna Štore, Valji Štore in EMO. Specifični naravni pogoji so vzrok
nižji samočistilni sposobnosti zraka (v hladni polovici leta), prsti (zmerne
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti) in voda (majhna globina podtalnice in
njena visoka ranljivost) in s tem večjim potencialnim vplivov na zdravje ljudi.
Celovit pregled posameznih sestavin okolja – zraka, prsti in voda – ob upoštevanju
njihovih samočistilnih sposobnosti in preteklih vplivov ter stanja, nam poda dobro
izhodišče za preprosto okoljsko regionalizacijo – oblikovanje geografsko zaključenih
območij, katerih kriterij razdelitve je stanje okolja v celjski občini. Najnazornejši
prostorski prikaz omogoča onesnaženost prsti, ki je hkrati najbolj pereč okoljski
problem preučevanega območja. Predstavlja izhodišče sledečih »vročih točk« ali
območij, kjer je z vidika gostote poselitve in obdelovalnih površin največ
potencialnih vplivom na človekovo zdravje.
V nadaljevanju bodo predstavljena 4 območja občine Celje (Slika 28 in Priloga 3):
Vzhodna predmestja Celja, okolica stare cinkarne, Aljažev hrib in Mestno središče in
Anski hrib. Meje med njimi so prehodnega značaja, vplivi (emisije, podtalnica …) pa
segajo tudi izven meja območij. Poudariti je treba, da je pri razdelitvenih kriterijih
podana zgolj ocena in da bi za natančnejšo regionalizacijo bile potrebne podrobnejše
analize ter upoštevanje številnih drugih geografskih dejavnikov. Kriteriji so sledeči:
onesnaženost prsti, količine emisij, prisotnost podtalnice (delež), onesnažen vodotok,
prometna obremenitev, prisotnost njiv in gostota poselitve. S številom pobarvanih
(barva je nepomembna!) pravokotnikov (1–5) je označena kritičnost onesnaženosti
prsti (od majhna do velika), maksimalnost količine vseh emisij iz lokacij zavezancev
gledano občino Celje (prisotnost glavnih onesnaževalcev), delež prisotnost
podtalnice na območju, prisotnost onesnaženega vodotoka (če je, so pobarvani vsi
pravokotniki), prometna obremenitev (gledano pldp in bližina stanovanjskih
objektov), prisotnost njiv in vrtov (od majhna do velika) in gostota prebivalcev (od
nizka do visoka). Pri najbolj perečih okoljskih problemih so podani ukrepi, ki razvoj
občine Celje usmerjajo v doseganje okoljske trajnosti. Kjer se preobremenjenost
določene sestavine okolja pri območjih ponovi, so ukrepi navedeni zgolj pri enem
območju.
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Slika 28: Občina Celje – območja večplastnih okoljskih obremenitev (2008–2010)
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Slika 29: Občina Celje - "vroče točke" z oceno posameznih kriterijev razdelitve
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Območje 1 – Vzhodna predmestja Celja
Območje sega od Spodnje Hudinje, preko Trnovelj, Bukovžlaka, do Štorske
železarne. Osnovni kriterij določitev meje je bila kategorija prsti, kjer ena izmed
težkih kovin (kadmij, svinec ali cink) presega kritično vrednost, ostali dve pa
opozorilno. Južni del omejuje meja občine in vplivno območje delcev velikosti 10 µm,
ki je na tem delu posledica Železarne Štore (največ emitirajo Valji, d.o.o., Štore –
5.860,79 kg). Gre za največje izmed štirih navedenih območij, saj se tu širijo največji
vplivi emitiranih emisij zaradi prevladujočih zahodnih in jugozahodnih vetrov. Vir
največjih količin emisij predstavljajo Cinkarna Celje (prah, SO2), Merkscha (NOx),
Štorska železarna (CO) in Simbio (TOC, NOx, CO).
Pri preprečevanju prekomerne obremenjenosti zraka z emisijami iz industrije bi se
prednostna naloga morala usmeriti v zmanjšanje aktualnega onesnaževanja –
dodatni protiprašni filtri, spremembe industrijskih postopkov, premestitev
industrijskih obratov in ukinitev določenih obratov, npr. obrata TiO2 IN H2SO4, ki ne
sodita v urbano okolje (Šuštar, 2011). Ker predelovalne dejavnosti še vedno
zaposlujejo ¼ delovno aktivnih prebivalcev Celja, bi pri posegih v ta sektor družbe
morali upoštevati tudi gospodarsko in socialno komponento trajnostnega razvoja.
Uvedba dodatnih merilnih postaj in širšega monitoringa kakovosti zraka bi bila
podlaga izčrpnejšim študijam količin emitiranih snovi in vplivom na zdravje ljudi.
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Zaradi goste mreže vodotokov je tukaj velik delež podtalnice, z veliko ranljivostjo
zaradi prekomerne onesnaženosti prsti (predvsem cink), intenzivne kmetijske izrabe
zemljišč (gnojila, škropiva) in neustrezno deponirane zemljine (na Prilogi 3 kategorija
Bukovžlak). Na južnem delu območja teče reka Voglajna, ki ima slabo kemijsko
stanje; na severu reka Hudinja z ugotovljenim zmernim ekološkim stanjem. Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor je na Gajih analiziral vzorec podzemne vode iz
vodnjaka in ugotovil, da ne izpolnjuje kriterijev Pravilnika o pitni vodi zaradi
motnosti, obarvanosti in vonja, presežena je bila vsebnost Fe in Mn. Voda je imela
temperaturo 20,1 °C, pri zunanji temperaturi 0 °C (Lapajne, 2009).
Predlogi za izboljšanje stanja Voglajne in Hudinje vključujejo uporabo ekoremediacij.
Zaradi dolgoletne obremenjenosti z industrijskimi odplakami bi se ob vodotokoma
morala vzpostaviti rastlinska čistilna naprava, lahko bi se izgradila obtočna struga s
čistilno gredo, ker pa sta reki v spodnjem toku kanalizirani, bi bila predloga sledeča:
vzpostavitev obrežnega pasu in vegetacijskih barier ter ekoremediacija struge (Šajn
Slak et al., 2007).
Tako kot v celi občini so tudi tu povišane koncentracije PM10 delcev in ozona, glavni
krivec tega pa je promet. Kidričeva in Mariborska cesta spadata med najbolj
obremenjene, zato je v pasu okoli njiju pričakovati tudi povišane koncentracije NOx.
Mobilna postaja Bukovžlak, ki je v obdobju 12. januar do 27. februar 2011 merila
onesnaženost zraka na lokaciji Bukovžlak 89 (ob lokalni neprometni cesti na robu
sadovnjaka), je pokazala višje koncentracije ozona kot na mestni lokaciji Celje-ARSO
in primerljivo koncentracijo PM10 delcev. Slednja je bila v Sloveniji višja le v Zagorju.
Zabeležena je bila nizka koncentracija H2S, pod mejo zaznave vonja. Na podlagi
emisij iz Cinkarne Celje sklepajo, da ob bolj pogostem zahodnem vetru koncentracije
lahko dosežejo prag zaznave vonja, a ne praga, ki po kriterijih Svetovne zdravstvene
organizacije ogroža zdravje prebivalstva. Zaradi kratkega časa merjenj je težko
sklepati naletno koncentracijo onesnaževal, vendar so te v hladni polovici leta višje
zaradi vremenskih razmer (Šegula et al., 2011).
Ukrepi za zmanjševanje emisij delcev (tudi sekundarnih) bi morali vključevati
zamenjavo zastarelih kurilnih naprav na les, prepoved uporabe peči in štedilnikov na
trdna goriva, prepoved uporabe težkih in lahkih tovornih vozil, ki ne dosegajo
emisijskih stopenj EURO, ureditev parkirišč za osebna vozila na vstopu v območje
mesta, vključitev parkirišč v omrežje javnega potniškega cestnega prometa in
njegovo izboljšanje (npr. višje subvencije vozovnic, intermodalna prestopna vozlišča)
(Operativni program…, 2009). Spodbujati bi se moral nemotoriziran promet, z
urejeno mrežo kolesarskih stez, ureditvijo kolesarnic, uvedbo možnosti izposoje
koles, vzpostavljanje okoljskih con na območju mestnega okolja, omejitve hitrosti
vozil v zimskih dnevih, ko so presežene mejne vrednosti za koncentracije PM10, na
obvoznicah in ustrezno čiščenje cestišč (ibid.).
V bližini Cinkarne Celje in Železarne Štore se nahajajo tudi dopolnilna merilna
mesta, kjer so bile zabeležene najvišje letne in mesečne koncentracije prašnih usedlin
– Bukovžlak, Teharje Dimec in Teharje Ježovnik. Analiza vzorcev suhega in mokrega
depozita na pobudo Civilne iniciative na lokaciji Bukovžlak 89 in Proseniško 14b je
pokazala veliko vsebnost titana (18.000 mg/kg), cinka (1.080 mg/kg), svinca (204
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mg/kg), kadmija (7,1 mg/kg) in arzena (13 mg/kg) (Ribarič Lasnik, 2011). V okolici
železarne se pojavljajo najvišje koncentracije železa, mangana in kroma v prašnih
usedlinah.
Tukaj so individualne stanovanjske hiše in relativno veliko prebivalcev (več kot 4.000
po podatkih za večja naselja (Statistični urad …, 2011) in brez Spodnje Hudinje),
veliko njiv in vrtov, kar veča verjetnost negativnih vplivov na zdravje, tako preko
vdihavanja kot zaužitja hrane. Zaradi onesnažene prsti bi se moralo vsaj 40 cm
zemlje, kjer ljudje pridelujejo zelenjavo, zamenjati (Šuštar, 2011). Za neustrezno
deponijo v Bukovžlaku je potrebno izdelati oceno ekološkega tveganja, jo sanirati in
opredeliti namensko rabo tega prostora, saj obstaja nevarnost izcejanja snovi v
podtalnico, površina območja pa je vir onesnaževanja z delci (Romih, 2010).
Pomembna je tudi omemba zaščitenega območja Nature 2000 Volčeke – mokrotnega
travnika, ki ima status naravne vrednote državnega pomena (Košar, 2007). Zajema
precejšnji delež območja 1 in predstavlja navzkrižje interesov, na eni strani širjenje
urbanizacije in intenziviranje poljedelskih površin, na drugi pa želja po zaščiti visoke
biotske pestrosti (ibid.).
Območje 2 – okolica stare cinkarne
Območje okolice stare cinkarne sega vse do Voglajne, preko Mariborske ceste proti
središču mesta in zajema večji del današnje industrijsko-poslovne cone. Tukaj je
močno onesnažena prst (Cd, Pb, Zn presegajo kritične vrednosti), celo do 10 m
globine, njen vpliv na atmosfero pa se je bistveno povečal med gradnjo centra
Tehnopolis. Pod celotnim območjem se nahaja podtalnica, ki je sorazmerno
onesnažena (Grilc, 2010). Del območja sta tudi reki Hudinja in Voglajna – lokaciji
izcednih voda Cinkarne, kjer so v slednji po zadnjih podatkih presežene vsebnosti
cinka.
Prioritetna naloga bi morala biti usmerjena v remediacijo zemljine na območje stare
Cinkarne in s tem preprečevanje vseh možnih poti kovin v človeka. Zemljišče ima
negativno ekonomsko vrednost, a je sanacija tehnično in ekonomsko izvedljiva.
Primerna sta dva postopka remediacije: vitrifikacija (zasteklevanje tal) z umestitvijo
elektrod v zemljo in stabilizacija s hidravličnimi vezivi, npr. s cementom, kar
odpravlja možnost odplavljanja in drugačnega odnašanja prsti iz onesnaženega
območja (Leštan, 2010). Potrebno je tudi preprečiti aktualno onesnaženje, da se
izboljšana zemlja ne bi spet onesnažila (Šuštar, 2011).
V okolici stare cinkarne je več virov emisij, od EMA, Pocinkovalnice, Merksche,
Toplarne, zagotovo pa se čutijo tudi vplivi emitiranih onesnažil ostalih podjetij,
predvsem današnje Cinkarne Celje. Največje emitirane količine predstavljajo prah,
SO2, NOx in CO. Sprejemljivost obsega njihovih sedanjih emisij je potrebno presojati
tudi z vidika lokalne sprejemljivosti! (Grilc, 2010)
Meritve onesnaženosti zraka kažejo na višje koncentracije delcev PM 10 in ozona
zaradi pomembnih prometnih vpadnic v mesto (Kidričeva in Mariborska cesta), zato
lahko ob njih pričakujemo tudi porast dušikovih oksidov. Zlasti ob Mariborski in
Aškerčevi živi več prebivalcev v večstanovanjskih objektih, kar viša verjetnost
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negativnih vplivov na zdravje. Koncentracije letnih in mesečnih imisijskih
koncentracij prašnih usedlin na merilni postaji Gaberje ne presegajo mejnih
vrednosti, a vendar je bila tu izmerjena najvišja vsebnost cinka v podstrešnem prahu.
Na Delavski ulici (med Mariborsko ulico in Hudinjo) pa je opazen trend povečevanja
koncentracij cinka in kadmija v cestnem sedimentu.
Številne ukrepe zoper podstrešnega prahu in cestnega sedimenta je izpostavil Žibret
(2009). Pomembna je vloga države, občine kot posameznikov. Omejiti bi se morala
kmetijska dejavnost na najbolj onesnaženih območjih in odškodnine, občina bi
morala redno mokro čistit ceste, zatraviti in asfaltirati ceste, urediti zelenice in žive
meje, na onesnaženih zemljiščih ne bi smela umeščati stanovanjskih objektov (tudi
planirani študentski dom na območju stare cinkarne!) (Žibret, 2002, Šajn, 2005; cv:
Žibret 2010), postaviti bi morala zapornice na vse makadamske ceste, dodeliti
subvencije za asfaltiranje privatnih površin in preprečiti odvažanje visoko
kontaminiranega materiala iz lokacije stare cinkarne.
Na tem območju živi manj Celjanov, največ ob že omenjeni Mariborski in Aškerčevi
cesti, glede na podatke za rabo tal v letu 2008 je njiv oziroma vrtov zelo malo, zato je
neposrednih vpliv na zdravje ljudi tukaj manj kot v ostalih območjih. Predstavlja pa
pomembno zaposlitveno (Cinkarna, Emo, Merkscha, Tehnopolis …) in nakupovalno
središče (Harvey Norman, Tuš Cash&Carry, Baumax …), zaradi česar so vplivi večji,
kot bi pričakovali! Med letoma 2000 in 2008 se je območje pozidanih površin ravno
na račun novih nakupovalnih poslopij povečalo.
Območje 3 – Aljažev hrib
Območje Aljaževega hriba zajema istoimensko krajevno skupnost (kraji Selce,
Podgorje …) in je del Celja, kjer so že v preteklosti opozarjali na velike vplive celjske
industrije, predvsem Cinkarne Celje. Tukaj je močno onesnažena prst, saj kovine
kadmij, svinec in cink presegajo kritične vrednosti. Na njem ni virov emisij (podjetij),
vendar kot je že bilo omenjeno, se vplivi širijo od drugod. Predvideno so zaradi
oddaljenosti od večjih cest koncentracije delcev PM10 nižje, ozona pa večje, saj ga v
bližini cest uničujejo emisije prometa. Severni in zahodni del zaobjema reka Voglajna,
ki je onesnažena s cinkom, tu pa je tudi območje podtalnice, ki ima zaradi
preseženim standardov kakovosti v Medlogu slabo kemijsko stanje.
Nekoč je ta predel Celja poseljevala celjska elita, Podgorje (severovzhodni del) pa je
bilo naselje nekdanjih črnih gradenj sredi povsem degradiranega okolja (Špes, 1998).
Danes prevladujejo enodružinske hiše, kar doprinese k precejšnji gostoti poselitve.
Delež njiv in vrtov glede na rabo tal leta 2008 ni velik, a veliko stanovalcev obdeluje
manjši del zemlje okoli svojega doma. Če upoštevamo obe kategoriji, lahko
predpostavimo večje potencialne vplive na zdravje ljudi, saj na onesnaženi prsti
prideluje povrtnine za lasten potrebe relativno velika gostota Celjanov.
Območje 4 – Mestno središče in Anski hrib
Območje mestnega središča in Anskega hriba zajema staro mestno jedro, KS Kajuh,
Otok in Anski hrib. Ker je večina območja pozidanega ali poraslega z gozdom
(zahodni del) vplivov na zdravje zaradi onesnažene prsti (dve kovini izmed kadmija,
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svinca in cinka presegajo kritične vrednosti) ni toliko. Tudi vrtov in njiv ni na tem
območju, zato lahko potencialne vplive pričakujemo v okolici vrtcev, šol in
stanovanjskih blokov, kjer je več zelenih površin, igrišč in peskovnikov. Podtalnica se
nahaja pod večjim delom območja in je po podatkih bližnjega črpališča pitne vode
Medlog, vodnjak A, onesnažena.
Večjih virov emisij (podjetij) v okolici območja 4 ni, se pa občutijo predvsem v
zimskem času zaradi temperaturne inverzije in brezvetrja vplivi večjih
onesnaževalcev na vzhodnem delu občine. Zabeležene so povišane vsebnosti
kadmija v podstrešnem prah v mestnem središču, kar 100-krat na slovenskim
povprečjem. Omeniti je potrebno vpliv prometa, čeprav v letu 2010 obe obdajajoči
cesti (Medlog–Celje in Celje–Polule) nista presegali mejne obremenjenosti. V
mestnem središču so zaposlitvena mesta, šolske in zdravstvene ustanove, ki
vsakodnevno »privabljajo« ne le prebivalce Celje temveč tudi okoliških krajev. Kot
velja za celo občino, so tudi tu prevelike koncentracije delcev PM10 in ozona, ob
cestah pa je najverjetneje tudi več NOx. Ukrepi zoper teh onesnaževalcev okolja so že
bili navedeni, bi pa bila njihova implementacija zaradi zgoraj omenjenih razlogov
nujna. Zaprtje starega mestnega jedra je ena izmed dobrih rešitev zmanjševanja
vpliva prometa.
Mestni gozdni park je čedalje bolj priljubljena lokacija sprehodov in oddiha, tu se nad
Savinjo nahaja tudi izvir Meškov studenec, a paradoksalno je tu onesnažena prst.
Vplivi prometa so tu majhni, a po zadnjih podatkih se zazidalne površine širijo. To bi
morali preprečiti, saj se na ta račun izgubljajo pomembne kmetijske površine, gozdne
površine, skratka zeleni deli mestnega okolja.
Zaključna seminarska naloga je osredotočena na analizo gonilnih sil in stanja okolja,
ki nam podajata temeljna izhodišča pri zasnovi okoljske trajnosti občine Celje.
Izpostaviti je potrebno omejene samočistilne sposobnosti zraka, prsti in voda
(vodotoki in podtalnica), ekonomsko-socialno pomembnost in bližino gonilnih sil
(industrija, energetika, promet, kmetijstvo itd.), ki lahko neposredno vplivajo na
zdravje ljudi. Bistveno je poudariti, da je pomembna preventiva, torej ukrepi zoper
zmanjševanja aktualnega onesnaževanja, ukrepi, ki se osredotočajo na gonilne sile.
Pri industriji je skoraj nemogoče govoriti o zaprtju ali premestitvi obratov, potrebni
pa bi bili dodatni protiprašni filtri, spremembe industrijskih postopkov in ukinitev
določenih obratov, ki ne sodijo v urbano okolje. Naraščajoč pomen prometa kot
odraz postmoderne družbe bi se moral omejiti in sicer v smeri zadovoljevanja vse
večje potrebe po mobilnosti z javnim prometom (redne, ugodne in časovno zanesljive
linije), uporabo kolesa (več kolesarskih poti, izposoja koles, dovolj kolesarnic) in
zaprtjem starega metnega jedra. Glavni cilji bi morali biti: razbremenitev glavnih
vpadnic v mesto (Mariborska, Kidričeva, Ljubljanska cesta), spodbujanje občanov k
manjši uporabi osebnih avtomobilov in uporaba obnovljivih goriv za pogon
motornih vozil. Čeprav se je delež obnovljivih virov energije v zadnjih letih v občini
povečal, še vedno prevladujejo konvencionalni viri (lignit, premog, jedrska energija)
in naraščajoča poraba električne energije, pri čemer bi bilo trende potrebno obrniti;
usmeritev v nizkoogljično gradnjo, uporaba sončeve energije in biomase. Slednja je
sicer z humanega vidika (hrana) vprašljiva, prav tako pa se pojavljajo polemike glede
sežigalnice odpadkov (Toplarna Celje) kot vira toplotne energije in njenih vplivov na
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okolje. Kmetijstvo na preučevanem območju ni zastopano v veliki meri, prevladujejo
manjše kmetije, a se večje površine še vedno intenzivno obdelujejo. Ne zgolj v celjski
občini, ampak v celi Celjski kotlini, kar se odraža predvsem na vplivih na podtalnico.
Na eni strani je potrebna ekstenzifikacija kmetijstva, z neuporabo umetnih gnojil,
škropiv in usmerjenost v ekološko kmetovanje, na drugi pa preprečevanje širjenja
obdelovalnih površin na zavarovano območje Volčeke. Posebna pozornost bi se
morala osredotočiti tudi na preprečevanje širjenja pozidanih površin, saj se s tem
izgubljajo pomembne zelene površine.
V Občinskem programu varstva okolja za Mestno občino Celje 2009–2013 so
izpostavljeni bistveni ukrepi, ki so podlaga trajnostnemu razvoju preučevanega
območja. Skoznje se odraža okoljska komponenta trajnosti – komponenta, ki zaradi
vse glasnejših lokalnih pobud in pobud strokovne javnosti dobiva epilog in postaja
ena izmed prioritetnih nalog razvoja občine Celje.
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7. Summary
The Municipality of Celje is placed among the areas of Slovenia with critically
polluted environment and its components. It is situated in the lower part of the Celje
basin and is, except on the west, surrounded by hills, except in the west. The
geographical position determines the climate conditions – dominating west-,
southwest- and east winds, calm, temperature inversion and fog in the cold part of
the year. Plane land, water supply (main river with tributaries and groundwater),
important position for transport and natural resources were responsible for the
development of Celje. The city has gradually started to expand towards west, north
and east. The Southern Railway came at the end of 19 century and caused the
prosper of industrialization with companies such as Železarna Štore, Cinkarna Celje,
EMO, Merkscha etc. Industry and smaller fireboxes were the main source of
polluting emissions that have seriously degraded wider urban area. Tertiary sector
became important in the 80s. It is reflected in the change of main environment
polluters - traffic and waste now cause greater emissions. But the industry,
boilerhouses and farming still remain big environment polluters. Firms liable for
ensuring first measurements and operational monitoring and also being the biggest
polluters: Simbio (NOx, CO2, TOC), Cinkarna Celje (SO2, dust), Kovis Livarna Štore
(CO), EMO (HF) and Merkscha. These cause the burdening of air quality in east,
northeast and southeast suburban parts of Celje - Teharje, Bukovžlak, Trnovlje and
Spodnja Hudinja. Specific natural conditions are the cause for lower self-cleansing
capability of air (in the cold part of the year), soil (temperate regenerating and
neutralizing capability) and water (high underground water and its large
vulnerability). That potentially brings along higher health risk.
Complete examination of environment components – air, soil and water – with their
self-cleaning capabilities, past influences and today’s state (“alarming triangle”) help
us form areas of different environmental states. Four areas are specially exposed: east
suburban areas of Celje, the surroundings of the old zinc factory, the Aljaž hill and
the Anski hill with urban center.
The predominant problem is the polluted soil because many soil studies showed soil
is seriously polluted with some potentially toxic metals, especially with cadmium,
lead and zinc. Areas polluted with at least one element occuppy 7.000 hectares of the
former municipality of which 2.800 hectares present farming lands and 180 hectares
fields. All three metals exceed critical rates in the area of the old zinc factory, all the
way toward Aljaž hill, over the Mariborska street towards the city center.
Remediation of that soil and the prevention of all possible entries of metals in human
body should be taken as priority measures. Growing and eating of vegetables in such
polluted environment presents additional factor of health risk. This is why about 40
centimeters of polluted soil should be replaced in that field (they cover vast areas in
eastern suburbs).
All three measure stations show high yearly and daily concentrations of particulate
matters PM10 and ozone. The main cause for this are traffic emissions and we can
deduce that higher concentrations of NOx are present also along the most crowded
roads: Mariborska, Kidričeva and Ljubljanska. The number of registered vehicles is
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increasing because in average every second resident has its own car. It has been
found out that air pollution and the number of lung diseases increase
simultaneously. About 30 % of Celje residents are exposed to higher daily
concentrations of PM10 and if concentration would be 10 µg/m³ there would be 76,7
less deaths per 100.000 residents. Additional measure stations near to Cinkarna Celje
and Železarna Štore have registered the highest yearly and monthly concentrations
of dust deposit. The highest zinc rate in dust deposit was measured in Gaberje. The
trend of growing concentrations of zinc and cadmium in street sediment can be seen
on the example of the Delavska street. Measures towards the prevention of dusting
the ground and suitable urban planning should be undertaken by state,
municipalities and also individuals.
Underground water lies under the major part of the four areas presented and is
contaminated according to exceeded standards of quality in Medlog. Rivers Voglajna
and Hudinja have temperate ecological state; the Voglajna has also bad chemical
status – both present a location of landfill leachate. Implementing regular inner
professional control over underground water and the quality of drinking water is of
high importance.
The municipal program for environment protection 2009–2013 points out basic
measures that present groundwork for sustainable development of The Municipality
of Celje. They expose the environmental component of sustainability – the
component that is getting its epilogue because of louder local initiatives and
initiatives of expert public. It is becoming one of the priorities of the development of
Celje.
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Priloga 1: Občina Celje - vsote emisij po posameznih onesnaževalih in zavezancih za
leto 2009
Onesnažilo

Naziv zavezanca

amonijak (NH3)

ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
SIMBIO D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE

Vsota amonijak (NH3)
anorganske spojine klora, če niso
navedene v I. nevarnostni skupini,
izražene kot HCl

ENERGETIKA CELJE, JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje

HELEDIS D.O.O.
POCINKOVALNICA, D.O.O.
ZLATARNA CELJE d.d.
Vsota anorganske spojine klora, če niso navedene v I. nevarnostni skupini, izražene
kot HCl
antimon in njegove spojine, izražene kot
Sb

Letna
količina (kg)
68,30
45,10
4,37
117,77
409,00

12,84
1934,00
0,53
2356,37

ŠTORE STEEL, D.O.O.

2,92

VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota antimon in njegove spojine, izražene kot Sb

2,66
5,59

arzen in njegove spojine (As)

2,28
2,20
4,48
2,66

CINKARNA CELJE, D.D.
ŠTORE STEEL, D.O.O.

Vsota arzen in njegove spojine (As)
arzen in njegove spojine, izražene kot As, VALJI, D.O.O. ŠTORE
razen arzina (AsH3)
Vsota arzen in njegove spojine, izražene kot As, razen arzina (AsH3)
baker in njegove spojine, izražene kot Cu

2,66

ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota baker in njegove spojine, izražene kot Cu

5,12
8,01
13,13

VALJI, D.O.O. ŠTORE

6,81
6,81
1,41
1,80

benzen
Vsota benzen
celotni prah

AVTO LUKA, d.o.o.
AVTO PRINC, TRGOVINA IN SERVIS
d.o.o.
AVTOKLEPARSTVO IN
AVTOLIČARSTVO GORJAK DEJAN
s.p.
Avtoličarstvo Guček Milan s.p.
AVTOTEHNIKA Celje d.o.o.
CINKARNA CELJE, D.D.
CRI CELJE D.O.O.
EMO FRITE D.O.O.
Energetika Celje - Kotlarna Hudinja ,
Celje
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
Energetika Celje-Kotlarna Nova Vas
ETOL TOVARNA AROM IN
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8,06

3,75
29,10
36525,10
109,35
325,41
0,03
354,15
198,09
363,21
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ETERIČNIH OLJ, D.D.
FRANCK d.o.o.
HELEDIS D.O.O.
IZLETNIK CELJE
KOVIS LIVARNA D.O.O.
Kvit d.o.o
LIBELA ELSI d.o.o.
M&A podjetje za export-import,
Inženiring in tehnologijo d.o.o.
MARJAN KOŠTOMAJ S.P.
MERKSCHA FURNIRNICA, d.o.o.
POCINKOVALNICA, D.O.O.
SIMBIO D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
ZLATARNA CELJE d.d.
Vsota celotni prah
cink in njegove spojine (Zn)

Vsota cink in njegove spojine (Zn)
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot
NO2

CINKARNA CELJE, D.D.
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
VALJI, D.O.O. ŠTORE
ZLATARNA CELJE d.d.
CINKARNA CELJE, D.D.

Energetika Celje - Kotlarna Hudinja ,
Celje
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
Energetika Celje-Kotlarna Nova Vas
ETOL TOVARNA AROM IN
ETERIČNIH OLJ, D.D.
FRANCK d.o.o.
MERKSCHA FURNIRNICA, d.o.o.
Pekarna Geršak Rafael Brance s.p.
RAPLEKO RAFINACIJA PLEMENITIH
KOVIN VITOMIR VEBER S.P.
SIMBIO D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
ZLATARNA CELJE d.d.
Vsota dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
fluor in njegove spojine, izražene kot HF

EMO FRITE D.O.O.
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
ŠTORE STEEL, D.O.O.
Vsota fluor in njegove spojine, izražene kot HF
formaldehid (CH2O)
Vsota formaldehid (CH2O)
heksaklorbenzen

VALJI, D.O.O. ŠTORE
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje

Vsota heksaklorbenzen

104,50
2,69
14,13
1393,00
6,10
1,12
17,10
10,52
2905,70
562,00
308,73
412,96
5860,79
8,73
49527,53
14,48
10,81
33,60
8,73
67,62
9409,50
281,58
14551,08
5064,29
8,00
71,40
141388,80
70,70
3,80
143430,00
13509,99
9284,88
9,80
337083,82
147,30
27,32
124,46
299,08
0,90
0,90
68,30
68,30
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kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd

1,47
3,15
4,62

kadmij in rakotvorne spojine kadmija,
CINKARNA CELJE, D.D.
izražene kot Cd
Vsota kadmij in rakotvorne spojine kadmija, izražene kot Cd

2,28

kobalt in njegove spojine, izražene kot Co

ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota kobalt in njegove spojine, izražene kot Co

1,47
1,50
2,98

kositer in njegove spojine, izražene kot Sn

1,50

VALJI, D.O.O. ŠTORE

Vsota kositer in njegove spojine, izražene kot Sn

1,50

krom in njegove spojine, izražene kot Cr

CINKARNA CELJE, D.D.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota krom in njegove spojine, izražene kot Cr
mangan in njegove spojine, izražene kot
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Mn
Vsota mangan in njegove spojine, izražene kot Mn
metan (CH4)
Vsota metan (CH4)
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni

SIMBIO D.O.O.

ogljikov dioksid (CO2)
Vsota ogljikov dioksid (CO2)
ogljikov monoksid (CO)

SIMBIO D.O.O.

HELEDIS D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni

Vsota ogljikov monoksid (CO)
organske spojine, izražene kot skupni
organski ogljik (TOC)

2,28

CINKARNA CELJE, D.D.
Energetika Celje - Kotlarna Hudinja ,
Celje
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
Energetika Celje-Kotlarna Nova Vas
ETOL TOVARNA AROM IN
ETERIČNIH OLJ, D.D.
FRANCK d.o.o.
KOVIS LIVARNA D.O.O.
MERKSCHA FURNIRNICA, d.o.o.
Pekarna Geršak Rafael Brance s.p.
POCINKOVALNICA, D.O.O.
SIMBIO D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
AVTOTEHNIKA Celje d.o.o.
CINKARNA CELJE, D.D.
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2,28
51,24
203,42
256,94
41,58
41,58
325284,00
325284,00
0,00
1,47
4,77
6,25
10058658,00
10058658,00
4944,75
5,72
1537,47
99,03
7,50
600,00
1047085,00
37732,80
14,46
3145,00
65275,00
66020,40
8327,57
1234794,70
243,17
90,00
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ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
ETOL TOVARNA AROM IN
ETERIČNIH OLJ, D.D.
FRANCK d.o.o.
IZLETNIK CELJE
LIBELA ELSI d.o.o.
MERKSCHA FURNIRNICA, d.o.o.
SIMBIO D.O.O.
Vsota organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik (TOC)
policiklični aromatski ogljikovodiki

ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje

Vsota policiklični aromatski ogljikovodiki
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb

61,90
8453,70
31,20
799,00
128,52
1075,20
13746,00
24628,69
0,01

ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota svinec in njegove spojine, izražene kot Pb

0,01
35,18
96,74
131,92

talij in njegove spojine, izražene kot Tl
ŠTORE STEEL, D.O.O.
Vsota talij in njegove spojine, izražene kot Tl

2,20
2,20

toluen (C7H9)
Vsota toluen (C7H9)
vanadij in njegove spojine, izražene kot V

VALJI, D.O.O. ŠTORE

6,81
6,81
2,20
1,50
3,70

vodikov sulfid (H2S)

CINKARNA CELJE, D.D.
SIMBIO D.O.O.

ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota vanadij in njegove spojine, izražene kot V

Vsota vodikov sulfid (H2S)
VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl.
CINKARNA CELJE, D.D.
stanju III. nev. sk.
Vsota VSOTA anorg. sp., ki so v parah ali v pl. stanju III. nev. sk.
VSOTA Cd, Tl
Vsota VSOTA Cd, Tl
VSOTA org. spojine I. nev. sk.
Vsota VSOTA org. spojine I. nev. sk.
VSOTA org. spojine III. nev. sk.
Vsota VSOTA org. spojine III. nev. sk.
VSOTA prašnate anorg. snovi I.
Vsota VSOTA prašnate anorg. snovi I.
VSOTA prašnate anorg. snovi II.
Vsota VSOTA prašnate anorg. snovi II.
VSOTA prašnate anorg. snovi II. in III.
Vsota VSOTA prašnate anorg. snovi II. in
III.
VSOTA prašnate anorg. snovi III.
Vsota VSOTA prašnate anorg. snovi III.
VSOTA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V,
Sn

ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
VALJI, D.O.O. ŠTORE
CINKARNA CELJE, D.D.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
ŠTORE STEEL, D.O.O.

ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
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209,00
177,00
386,00
0,04
0,04
0,07
0,07
8,56
8,56
163,00
163,00
3,67
3,67
5,15
14,04
19,19
57,10
57,10
98,10
344,74
442,84
8,48
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Vsota VSOTA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

8,48

živo srebro in njegove spojine, izražene
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
kot Hg
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
Vsota živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg

0,20

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot
SO2

CINKARNA CELJE, D.D.

Energetika Celje - Kotlarna Hudinja ,
Celje
ENERGETIKA CELJE,JAVNO
PODJETJE D.O.O. - Toplarna Celje
Energetika Celje-Kotlarna Nova Vas
FRANCK d.o.o.
KOVIS LIVARNA D.O.O.
MERKSCHA FURNIRNICA, d.o.o.
Pekarna Geršak Rafael Brance s.p.
SIMBIO D.O.O.
ŠTORE STEEL, D.O.O.
VALJI, D.O.O. ŠTORE
Vsota žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
Vir: ARSO, 2011
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0,20
29462,15
32,76
178,91
566,07
2,30
21830,00
120,10
72,60
4326,00
12441,20
11660,70
80692,79

Cinkarna

Javne naprave/Simbio

Podjetje

organske spojine,
izražene kot
skupni organski
ogljik (TOC)
vodikov sulfid
(H2S)
žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2

ogljikov dioksid
(CO2)
amonijak (NH3)

žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
ogljikov monoksid
(CO)
skupni prah
(2009=celotni prah)
metan (CH4)

Emisije (kg)

2,308,700,00

25,10
0,00

27,70

476,175,50

48,105,00

111,615,00

24,521,00

0,00

16,00

4,502,80
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73,145,70

580,940,00

0,00

0,00

6,020,00

23,251,20

58,00

0,00

26,017,30

145,140,30

8,314,000,00

429,000,00

22,200,00

10,890,00

0,00

482,850,90

ni podatka

28,100,00

5,840,00

3,796,80

7,790,00

3,195,20

0,00

2005

4,292,40

0,00

2004

142,90

2003

1,906,80

2002

2006

9,091,10

158,204,50

7,620,000

477,000

32,877

8,632

2,548

2007

187,126,21

20,626,31

13,477,000

172,000

45,340

11,786

1,631

2008

9,409,50

29,462,15

177,00

13,746,00

45,10

10,058,658,00

325,284,00

308,73

65,275,00

143,430,00

4,326,00

2009
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Priloga 2: Občina Celje – vrtilna tabela podjetij zavezancev in njihove emisije (2002–2009)
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Suzana Vurunić

krom in njegove
spojine, izražene
kot Cr
VSOTA org.
spojine III. nev. sk.
ogljikov dioksid
(CO2)
kadmij in njegove
spojine, izražene
kot Cd

arzen in njegove
spojine, izražene
kot As, razen
arzina (AsH3)
cink in njegove
spojine (Zn)

organske spojine,
izražene kot
skupni organski
ogljik (TOC)
arzen in njegove
spojine (As)

skupni prah
(2009=celotni prah)
skupni prah

dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
ogljikov monoksid
(CO)
ogljikov monoksid
(CO)

10,70

7,138,60

913,00

13,00

15,304,70

7,648,90

69

138,60

39,779,30

8,994,60

5,774,00

1,650,00
2,135,00

0,30

5,00

134,40
1,78

0,18

4,20

4,20

0,10

14,50

8,786,80

5,135,50

ni podatka

44,586,20

1,559,00

1,586,00
51,449,40

1,149,10

3,616,00

39,520,60

37,938,00

0,01

2,329,20

0,0104

47,2

0,006

0,0044

81,3

51,750,64

5,790

0,0032

760,2

0,003209

13,98

0,0019

0,001309

83,4

39,027,48

5,066,31

2,28

163,00

2,28

14,48

2,28

90,00

36,525,10

4,944,75
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Toplarna Celje

Kotlarna Nova vas –
Škapinova

Kotlarna Hudinja –
Mariborska cesta

CRI

Suzana Vurunić

žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2

didušikov oksid
(N2O)

skupni prah

žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
ogljikov monoksid
(CO)

skupni prah

žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
ogljikov monoksid
(CO)

vodikov sulfid
(H2S)
skupni prah

9,171,71

3,944,61

405,57

3,448,90

70

40,38

36,42

159,33
60,36

9,638,90

52,92

74,09

11,404,30

53,64

2,262,00

588,00

4,860,80

237,00

6,22

52,05

8,858,00

11,48

26,46

2,805,69

25,44

64,90

44,00

8,457,90

0,00

0,00

21,50

3,942,00

0,00

6,31

64,4

0

5,585,00

0

0

0

2296

0

166,35

55,7

0

5,624,00

0

0

0

734,3

0

166,35

14,551,08

178,91

198,09

99,03

5,064,29

566,07

0,03

5,72

281,58

32,76

109,35

209,00
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Merkscha

Suzana Vurunić

organske spojine,
izražene kot
skupni organski
ogljik (TOC)
VSOTA Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
V, Sn
živo srebro in
njegove spojine,
izražene kot Hg
žveplovi oksidi
(SO2 in SO3),
izraženi kot SO2

fluor in njegove
spojine, izražene
kot HF
heksaklorbenzen

anorganske spojine
klora, če niso
navedene v I.
nevarnostni
skupini, izražene
kot HCl
cink in njegove
spojine (Zn)

amonijak (NH3)

celotni prah

ogljikov monoksid
(CO)

71

8,800,00

0

0

120,10

0,20

8,48

61,90

68,30

27,32

10,81

409,00

68,30

354,15

1,537,47
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Etol
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organske spojine,
izražene kot
skupni organski
ogljik (TOC)
hlapne organske
spojine, razen

skupni prah

skupni prah

skupni prah

skupni prah
78,30

22,214,82

skupni prah
(2009=celotni prah)

organske spojine,
izražene kot
skupni organski
ogljik (TOC)
dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
ogljikov monoksid
(CO)

91,224,00

23,908,00

ogljikov monoksid
(CO)

dušikovi oksidi
(NO in NO2),
izraženi kot NO2
didušikov oksid
(N2O)

41,39

0,29

3,919,42

4,536,00

21,007,98

31,836,00

12,432,00

72

2,372,92

0,81

0,10

400,80

136,58

121,80
472,59

120,48

45,930,00

9,576,00

52,080,00

46,897,00

136,10

5,628,00

1,260,47

45,276,00

37,800,00

0,20

171,70

0,24

185,10

50,80

55,40

25,900,00

8,600,00

358,700,00

30,880,00

7638,1

114,4

27,3

29,3

10,592,4

20,160

126,840

7638,1

214,44

27,3

29,3

2,806

3,368

50,534

1,011,422

8,453,70

363,21

7,50

8,00

1,075,20

2,905,70

37,732,80

141,388,80
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Vir: ARSO, 2011
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ocetna kislina
(C2H4O2)

VSOTA org.
spojine I., II. in III.
nev. sk.
etilacetat
(C4H8O2)

metana

228,80

486,20

73

4,32

54,69
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so
uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in
veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 17. avgust 2011

Suzana Vurunić

