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VPLIV ONESNAŽENOSTI ZRAKA NA ZDRAVJE PREBIVALCEV ZAGORJA OB
SAVI
IZVLEČEK: Diplomsko delo prikazuje vpliv onesnaženosti zraka na zdravje prebivalcev
občine Zagorje ob Savi. Cilji preučitve težijo k prikazu naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnosti občine Zagorje ob Savi z vidika občutljivosti in ranljivosti
zraka, analizi stanja in teženj kakovosti zraka v občini, prikazu pritiskov na ozračje in vplivov
onesnaženega zraka na zdravje občanov ter predlogu ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v
občini. Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so statistični podatki in
podatki s terena.
Za občino Zagorje ob Savi je značilna velika reliefna pestrost. Dolinski predeli in slabša
prevetrenost pogojujeta nastanek temperaturne inverzije v hladni polovici leta, kar vpliva na
občutljivost ozračja. Z razvojem premogovništva, poselitve in industrije je postajala kakovost
ozračja v občini vedno slabša. Danes predstavljajo glavne vire žveplovega dioksida,
prizemnega ozona in prašnih delcev PM10 industrija, poselitev in promet. Onesnaženost zraka
se kaže v propadanju gozdov, zastrupljanju rastlinstva, prsti, živali, vodnih virov, poškodbah
na arhitekturi in v obolevanju prebivalcev za boleznimi dihal in srca, obtočil in rakavimi
obolenji. Kakovost zraka v občini Zagorje ob Savi se počasi izboljšuje zaradi izvajanja
številnih ukrepov, kot so npr. odžvepljevalne naprave in filtri v industrijskih in energetskih
podjetjih, širitev toplovodnega in plinovodnega omrežja, gradnja kolesarskih stez, uporaba
javnega prevoza, itd.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, emisije, imisije, Zagorje ob Savi, onesnaženost zraka,
zdravje ljudi
THE INFLUENCE OF POLLUTED AIR ON THE PEOPLE´S HEALTH IN THE
MUNICIPALITY ZAGORJE OB SAVI
ABSTRACT: The BA dissertation shows the influence the polluted air has on the people´s
health in the municipality Zagorje ob Savi. The purpose of the paper is to present the physical
and socio-geographical characteristics of the municipality Zagorje ob Savi from the air
sensitivity point of view, to analyse the state and tendencies of the air quality, to present the
pressures on the atmosphere, to describe the atmosphere´s sensitivity, to present the influence
the polluted air has on the people´s health in the municipality and to describe different steps
of how to improve the air quality in the municipality. When preparing the paper, I used the
existing literature; I used statistical data and the data gathered in the field.
The characteristic of the municipality Zagorje ob Savi is varied relief. The valleys together
with weak winds very often contribute to the inversion of temperature in the cold half of the
year, which has the influence on the atmosphere´s sensitivity. With the development of the
coal-mining, settlement, and industrialization, the air quality in the municipality was getting
worse and worse. Nowadays, the main sources of the sulphur dioxide, ground-level ozone and
fine particles PM10 emissions are industry, settlement and traffic. The air pollution is seen in
the woods decaying, vegetation, soil, animals, water resources being poisoned, architecture
being damaged and people falling sick with cardiac diseases, respiratory system diseases and
cancer. The air quality in the municipality Zagorje ob Savi is gradually improving due to
carrying out various steps, such as devices for decreasing sulphur dioxide, air filters in
industries, extension of the heat conductor and gas conduit, making the cycle tracks, the use
of public transport, etc.
KEYWORDS: environmental protection, emissions, immissions, Zagorje ob Savi, air
pollution, people´s health.
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1. UVOD
Občina Zagorje ob Savi je postala znana zaradi rudarstva. Kopanje premoga je nekoč za
občino predstavljalo bogastvo. Skozi leta pa je premogovništvo skupaj z razvojem industrije,
poselitve ter prometa občini pustilo negativen pečat. Zrak v občini Zagorje ob Savi je namreč
zelo onesnažen, posledično je občina tudi manj privlačna za bivanje.
Namen mojega diplomskega dela je preučiti vpliv onesnaženosti zraka na zdravje prebivalcev
v občini Zagorje ob Savi. Pri proučitvi sem se oprla na integralni geografski model
raziskovanja okoljskih sestavin Slovenije s prostorskorazvojnega vidika (Plut, 2004), iz
katerega izhajajo tudi cilji diplomskega dela, ki so:
- analiza stanja in teženj kakovosti zraka,
- analiza vpliva kakovosti zraka na človeka ter naravne in antropogene sestavine okolja,
- prikaz pritiskov na ozračje in občutljivost ozračja,
- opis dejavnikov pritiskov na zrak,
- preučitev dosedanjih in predlog primernih odzivov na onesnaženost zraka.
Pri izdelavi diplomskega dela sem se posluževala različnih virov in literature, kar pomeni, da
je bila narava mojega dela predvsem kabinetna. Terenski del je obsegalo fotografiranje
posameznih sestavin občine ter razgovor z določenimi osebami. Pri orisu fizičnogeografskih
značilnosti sem se opirala na knjige Slovenija - pokrajina in ljudje (1999), Geografski atlas
Slovenije – Država v prostoru in času (1998) in na internetne vire. Pri orisu
družbenogeografskih značilnosti sem se opirala na knjigi Zagorska dolina v osrčju Slovenije
(1995), Rudarska mesta Zagorje, Trbovlje, Hrastnik (Vrišer, 1963) ter na internetne vire.
Podatke o kakovosti zraka sem črpala s spletne strani ARSO, podatke o vplivu onesnaženega
zraka na zdravje ljudi pa iz raziskav Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in
povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju občine Zagorje ob Savi (Eržen et al.,
2006), Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost raka ter umrljivost v osmih opazovanih
občinah v Sloveniji (Pačnik et al., 2001), knjige Kemizacija okolja in življenja-do katere
meje? (1997), Vodnik po onesnaževalcih okolja (Likar, 1998), ter s številnih spletnih strani.
Analiza stanja in teženj kakovosti zraka obsega prikaz povprečnih letnih in mesečnih
koncentracij žveplovega dioksida, prizemnega ozona in delcev PM10, maksimalne urne
koncentracije žveplovega dioksida ter maksimalne 24-urne koncentracije delcev PM10 za
časovno obdobje 2002 – 2007.
V nadaljevanju diplome je analiziran vpliv kakovosti zraka na bivalno okolje in naravo. Pri
tem je največji poudarek namenjen prikazu vplivov onesnaženega zraka na zdravje
prebivalcev občine Zagorje ob Savi.
Prikaz pritiskov na ozračje obravnava glavne vire emisij žveplovega dioksida, prizemnega
ozona in delcev PM10 v občini Zagorje ob Savi, ki so promet, industrija, poselitev in
energetika. V poglavju občutljivost ozračja pa so predstavljene izbrane naravnogeografske
značilnosti občine Zagorje ob Savi z vidika občutljivosti zraka.
V poglavju dejavniki pritiskov na zrak so opisane tiste družbenogeografske značilnosti
(poselitev, gospodarstvo, infrastruktura, pokrajinska raba, prenos onesnaževanja od drugod),
iz katerih izvirajo pritiski na zrak oziroma predstavljajo tako imenovane gonilne sile.
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Zadnji del diplome obsega prikaz možnih odzivov na problem, torej predloge za zmanjševanje
onesnaženosti zraka. Opisani so ukrepi, ki so bili že izvedeni z namenom izboljšanja
kakovosti zraka v občini Zagorje ob Savi ter ukrepi, ki bi jih bilo smiselno prakticirati, da bi
se onesnaženost zraka še dodatno zmanjšala.
V raziskavi izhajamo iz delovne hipoteze, da je občina Zagorje ob Savi glede kakovosti zraka
najbolj onesnažena občina v Sloveniji in posledično je delež obolelih za tistimi boleznimi, ki
jih v največji meri povzročajo žveplov dioksid, prizemni ozon in delci PM10, v občini Zagorje
ob Savi višji od slovenskega povprečja.
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2. METODOLOGIJA
Pri pisanju diplomske naloge sem se oprla na Integralni geografski model raziskovanja
okoljskih sestavin Slovenije s prostorskorazvojnega vidika za namene proučevanja
onesnaženosti zraka. Omenjeni model izhaja iz modela sonaravnosti – proučevanje razvojnih
in varovalnih vidikov sonaravnega razvoja – gospodarski razvoj v okviru okoljskih
zmogljivosti. Z ukrepi prostorske politike razmeščanja prostorske rabe, infrastrukture,
poselitve in gospodarskega razvoja se vpliva na vire pritiskov na zrak (in ostale sestavine
okolja). Na ta način pa se posredno vpliva na izboljšanje kakovosti zraka (in ostalih okoljskih
sestavin) (Plut, 2004).
V skladu z izbranim modelom je diplomsko delo sestavljeno iz naslednjih elementov
preučitve:
-

stanje in težnje kakovosti zraka:
o oblike, obseg in spremenljivost kakovosti (vsebnosti SO2, prahu, O3 v ozračju)
o kislost padavin

-

vplivi kakovosti zraka:
o bivalno okolje (zdravje človeka, škode v naravnih in antropogenih sestavinah
okolja)
o narava in naravni viri

-

pritiski na ozračje/občutljivost ozračja:
o pritiski (emisije)
o občutljivost ozračja (reliefna oblikovanost, zatišnost, temperaturna inverzija)

-

dejavniki (gonilne sile) pritiskov na zrak:
o poselitev, gospodarstvo (mesta, industrija)
o infrastruktura (promet, energetika)
o pokrajinska raba (območja izkoriščanja rudnin)
o prenos onesnaževanja od drugod

-

odzivi na onesnaženost zraka:
o kurativni ukrepi
o preventivni ukrepi

Pri preučitvi v diplomi ni bilo moč v celoti slediti omenjenemu modelu, saj za posamezne
vsebine podatki niso bili na voljo. Tako se ni dalo preučiti kislosti padavin na območju občine
Zagorje ob Savi, prav tako se na merilnih mestih v občini meritve koncentracij NOx in CO ne
izvajajo. Od dveh merilnih mest, se samo na merilnem mestu Zagorje ob Savi izvajajo
meritve koncentracij SO2, O3 in delcev PM10, s tem da za leti 2006 in 2007 manjkajo podatki
o maksimalnih 24-urnih koncentracijah delcev PM10 po mesecih. Prav tako ni bilo možno
natančno preučiti vpliva onesnaženega zraka na vodne vire, saj o tem ni empiričnih podatkov.
Dokaj velik problem se je pokazal tudi pri vzpostavitvi stika z zaposlenimi v cementarni
Lafarge Cement in termoelektrarni Trbovlje, saj le-ti niso hoteli podati intervjuja.
Metode dela, ki so bile pri pisanju diplome uporabljene, so študij literature, analize podatkov,
intervjuji in terensko delo.
3

3. RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV
Onesnaženost zraka – nastane z izpuščanjem plinastih snovi in trdnih delcev v procesu
zgorevanja, industrijskih procesov in motornih vozil (Onesnaženost zraka, 2009). Onesnaženi
zrak povzroča škodo na številnih objektih, vodah, vegetaciji, živalih ter ogroža zdravje ljudi.
Polutant / Onesnaževalec – je snov, ki onesnažuje okolje in je lahko škodljiva zdravju.
Emisije – so izločene in izpuščene snovi v vseh agregatnih stanjih in vseh vrst energije v
okolje, ki spreminjajo naravne razmere: prašni delci, dimni plini, vodna para, vse emisije
tehnoloških procesov in vozil, prah in smrad, sevanje, toplota, vibracije, hrup, trdni odpadki,
svetloba, gošče s čistilnih sistemov (Vintar Mally, 2007). Emisije, ki vplivajo na kakovost
zraka, so: prašni delci ter vse emisije tehnoloških procesov in vozil.
Imisije – so sprejete količine škodljivih snovi v določenem okolju in času, ki so učinek tako
emisij v tistem okolju kot »uvoženih« snovi izven tega območja ter samočistilnih sposobnosti
okolja (Vintar Mally, 2007).
Koncentracija snovi v zraku – je množina snovi v masnih enotah (miligramih, mikrogramih)
na enoto volumna zraka (m3) (Uredba o mejnih ..., 1994, str. 4164).
Kisle padavine – so padavine, ki imajo pH nižji od 5,6 (Ciglar, 1997).
Resuspenzija – je prah na cestah, ki se ponovno dviguje (Bolte et al., 2009).
Sekundarni delci – so delci, ki jih na neko območje prinese od drugod in nimajo lokalnega
vira (Bolte et al., 2009).
Ciklon – je cilindrična posoda, v kateri se dimni plini vrtinčijo, prašni delci velikosti nad 5
mm pa se pod vplivom centrifugalne sile usedajo na zunanjo steno in na dno ciklona (Koci,
2009).
Filter – je posoda, v kateri se prašni delci velikosti tudi pod 5 mm izločijo iz dimnih plinov s
pomočjo elektrostatičnega naboja (elektrostatični filter) ali s pomočjo tekstilnih vreč (vrečasti
tekstilni filter) (Koci, 2009).
Ciljna vrednost – je raven onesnaženosti, ki mora biti v določenem roku dosežena, da se
odpravijo škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje (Uredba o ozonu…, 2003, str. 533).
Mejna imisijska vrednost snovi v zrak (MIV) – je koncentracija posamezne snovi v zraku,
pri kateri so učinki vplivov na zdravje ali počutje ljudi ter vplivov na okolje določeni kot
sprejemljivo tveganje (Uredba o mejnih ..., 1994, str. 4164).
Opozorilna imisijska vrednost snovi v zrak – je koncentracija snovi v zraku, pri kateri se
prične preventivno varovati zdravje ljudi pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka (Uredba
o mejnih ..., 1994, str. 4164).
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Kritična/Alarmna imisijska vrednost snovi v zrak (KIV/AV) – je koncentracija snovi v
zraku, ki škodljivo vpliva na zdravje ali počutje ljudi, zato so potrebni takojšnji ukrepi za
varovanje zdravja ljudi (Uredba o mejnih ..., 1994, str. 4164).
Dopustna vrednost koncentracije določene snovi (DV) – je koncentracija določene snovi v
zraku, ki ne ogroža zdravja ljudi.
Sprejemljivo preseganje mejne vrednosti (SP) – je vrednost, za katero lahko koncentracija
polutanta v zraku v določenem časovno omejenem obdobju presega mejno vrednost
(Kakovost …, 2005).
Temperaturna inverzija – »pomeni, da se temperatura z višino dviga. Zelo pogosta je v
hladni polovici leta v kotlinah in dolinah, kjer se ob posebnih razmerah težji hladnejši zrak
uleže na dno kotline in od tam izpodrine toplejšega. Ker se vlaga v zraku pri nižjih
temperaturah kondenzira, nastane na dnu kotline plast megle, v višjih legah na okoliških
vzpetinah pa je sončno in toplo vreme. Pri stabilnih vremenskih razmerah brez močnejših
vetrov lahko takšno stanje traja več tednov« (Kunaver et al., 2001, str. 71).
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4. OPREDELITEV PREUČEVANEGA OBMOČJA
V občini Zagorje ob Savi, ki leži v Posavskem hribovju, se stikajo Gorenjska, Štajerska in
Dolenjska. Reka Sava jo deli v dva neenaka dela: v južni podkumski del ter v pahljačasto
oblikovani severni del. Meji na občine: Trbovlje, Litija, Lukovica, Moravče, Žalec, Kamnik
in Radeče.
Slika 1: Občina Zagorje ob Savi

Vir: Enciklopedija Slovenije…, 2001, str. 28
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Občina Zagorje ob Savi obsega 147,1 km2 površja, na katerem živi okrog 17.098 prebivalcev
(po podatkih SURS-a). Gostota poselitve znaša 116 prebivalcev/km2. Ozemlje občine je
razdeljeno na 12 krajevnih skupnosti: Jože Marn, Rudnik – Toplice, Franc Farčnik, Čemšenik,
Izlake, Kisovec – Loke, Kotredež, Mlinše – Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Senožeti –
Tirna, Šentgotard. V krajevne skupnosti je vključenih 72 naselij. Največja naselja so Zagorje
ob Savi, Loke – Kisovec in Izlake (Občina Zagorje ob Savi, 2009).
Slika 2: Krajevne skupnosti občine Zagorje ob Savi

Vir: GURS, 2009
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5. DEJAVNIKI (GONILNE SILE) PRITISKOV NA ZRAK
Gonilne sile so dejavniki, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. V
občini Zagorje ob Savi so to: poselitev, gospodarstvo, infrastruktura, pokrajinska raba in
prenos onesnaževanja od drugod.
Ugodne podnebne razmere, precej rodovitna prst in velika gozdnatost so v občini Zagorje ob
Savi že od nekdaj omogočali pridelovanje kmetijskih kulturnih rastlin in sadnega drevja.
Prvotno so se prebivalci Zagorja ob Savi ukvarjali s kmetijstvom. Rodovitne površine za
obdelavo so pridobili s krčenjem gozdov, ob številnih vodotokih pa so nastajali mlini in žage.
Pri izsekavanju gozdov se je v ozračje dvigalo mnogo prahu, kar je bilo z vidika občutljivosti
ozračja v slabo prevetrenih dolinah slabo. Ljudje so se ukvarjali tudi z domačo obrtjo, kot so
oglarstvo, nabiranje gozdnih sadežev in različnih plodov, prodaja lesa, brodarstvo, itd.
(Zagorska dolina v osrčju Slovenije, 1995). Poselitev je bila vezana na ravninske predele, na
prisojni strani. V višjih nadmorskih višinah z razgibanim reliefom so nastale samotne kmetije,
zaselki in razložena naselja (npr. Loke, Potoška vas, Rove). Ljudje so za ogrevanje domov
uporabljali domač premog in les (Vrišer, 1963). Izgorevanje teh dveh energetskih virov je
pomenilo izpuste prahu in SO2 v ozračje. Gradnja prometnih poti zaradi poselitve in kasnejše
industrializacije je imela na samo ozračje negativen vpliv. Pri gradnji so nastajale ogromne
količine prahu, po drugi strani pa sta promet in industrija prispevala k vse večjim emisijam
SO2, CO2 in prizemnega ozona v ozračje.
Slika 3: Zagorje nekoč

Vir: MULTIMA, 1999
Velike spremembe je v mesto Zagorje ob Savi je prineslo odkritje rjavega premoga med
oligocenskimi in miocenskimi kamninami, ki so jih tektonske sile močno nagubale in se je
premog tako nahajal na zelo različnih krajih, na različni legi in višini. Zagorska
premogovniška kadunja je bila zaključena celota. Razprostirala se je od Orleka na vzhodu do
Izlak in Vidrge na zahodu, od koder se je nadaljevala proti Moravčam in v stransko kadunjo
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pri Kolovratu. Tektonske sile so kadunjo zožile in posledično so na južnem obrobju nastale
stranske kadunje: šemniška, kisovška, podkrajska in podstranska. Na območju Zagorske
kadunje so bila nahajališča premoga. Zagorski premogovni bazen je imel šest rudniških
obratov: Kotredež, Orlek, Loke, Kisovec, Podstrana, Šemnik (Vrišer, 1963).
Premogovništvo se je pričelo leta 1755 z odkopavanjem premoga v okolici Šemnika zahodno
od Zagorja. Z odprtjem rudnika se je vse več prebivalstva začelo ukvarjati z rudarstvom in z
industrijskimi dejavnostmi, ki so se razvile zaradi rudnika (topilnica svinca in cinka,
steklarna, apnenice, opekarne in orodna kovačnica). Vse več kmečkega prebivalstva se je
pričelo priseljevati v dolino. Tako je naraščalo število mestnega prebivalstva. Na obronkih
Zagorja in Lok so se začela razvijati preprosta naselja – kolonije, v katerih so se naselile
delavske in rudarske družine iz bližnjih in daljnih krajev. Najbolj zgoščena poselitev je bila
tako v Okrogarjevi koloniji, Selu, Na Polju, v Dolenji vasi, Potoški vasi v Farčnikovi koloniji
in Na šahtu. V občini Zagorje ob Savi so se naselili priseljenci iz Trbovelj, Ljubljane, Celja,
Krškega, Hrvaške in BiH (Vrišer, 1963). Tako so se v dolinskih predelih občine Zagorje ob
Savi skoncentrirali premogovništvo, poselitev, promet in industrija, ki so ozračje »dušili« s
svojimi emisijami. Problem emisij je bil največji v hladni polovici leta, saj so se le-te ob
pojavu temperaturne inverzije kopičile pod plastjo megle.
Tabela 1: Zaposlitvena struktura prebivalstva v občini Zagorje ob Savi v letih 1961,
1971, 1981, 1991
ZAPOSLITVENI SEKTOR (%)
LETO
SKUPAJ
primarni
sekundarni terciarni
kvartarni
1961
5996
20,3
60,3
7,6
6,6
1971
6681
14,4
64,9
10,3
7,8
1981
7166
6,0
63,3
15,1
15,0
1991
7503
10,5
59,7
14,7
14,9
Vir: Popis prebivalstva in stanovanj 1991, 1991
Iz tabele 1 je lepo razvidno, kako je z naraščanjem zaposlenih v industriji sočasno upadalo
število zaposlenih v kmetijstvu. Od leta 1981 do leta 1991 pa se je število zaposlenih v
kmetijstvu zopet povečalo, kar je bila posledica zmanjševanja odkopa premoga in posledično
odpuščanja delavcev, poleg tega pa je prišlo tudi v drugih vejah industrije do brezposelnosti.
Tako so se zagorski rudarji odseljevali v Nemčijo, Avstrijo, severno Francijo in na
Nizozemsko. Veliko kmetov se je odločilo za kmečki turizem. Premogovništvo je doživelo
svoj razmah z izgradnjo Južne železnice leta 1849, ki je postala glavni porabnik premoga.
Pred izgradnjo Južne železnice so premog prevažali z vozovi in s čolni po reki Savi. Kopanje
premoga je cvetelo vse do konca šestdesetih let 20. stoletja, ko je bilo potrebno za razvoj
težke industrije za vsako ceno nakopati več premoga. V času, ko je bila Slovenija del
Jugoslavije, je zagorski premogovnik predstavljal gospodarsko moč države. Od konca
šestdesetih let 20. stoletja pa se je začel postopen upad premogovništva, saj so bila izčrpana
nahajališča premoga, ki je bil že tako slabe kvalitete, pa tudi zaradi konkurence drugih okolju
prijaznejših goriv. Pri izkopavanju premoga so se namreč v ozračje spuščale velike količine
prahu, kar je bilo za slabo prevetrene doline slabo. Že pred prvo svetovno vojno se je začel
počasen razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti, od sedemdesetih let dalje pa bolj pospešen
ravoj teh dejavnosti. Število zaposlenih v kvartarnih dejavnostih je v osemdesetih letih 20.
stoletja doseglo število zaposlenih v tericarnem sektorju. Danes premogovništvo nima več
pomembne vloge, saj je zagorski rudnik zaprt. Ob nazadovanju premogovništva je postala
pomembna industrija, ki je bila skoncentrirana v dolinskih predelih (Zagorska dolina v osrčju
Slovenije, 1995).
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Po podatkih iz Popisa prebivalstva 2002 je največ prebivalcev v občini zaposlenih v
storitvenih dejavnostih (trgovina, gostinstvo, promet, zdravstvo, javna uprava, poslovne
stovritve) (48,00%), sledijo nekmetijske dejavnosti (rudarstvo, predelovalne dejavnosti,
oskrba z elektriko, plinom, vodo, gradbeništvo) s 47,79%. Najmanj prebivalcev pa je
zaposlenih v kmetijskih dejavnostih (kmetijstvo, lov, gozdarstvo) (1,48%) (Popis prebivalstva
2002, 2002).
Podjetja v občini Zagorje ob Savi so se naslonila na naravne danosti občine ter dolgoletno
tradicijo, zaradi česar je samo gospodarstvo sorazmerno trdno. Po povprečnem mesečnem
bruto zaslužku na zaposlenega se počasi približujemo slovenskem povprečju, kar vidimo iz
tabele, ki primerja povprečni bruto zaslužek v občini Zagorje ob Savi s povprečnim bruto
zaslužkom v Sloveniji (2004 - 2008) (Državni..., 2009). Glede na to, da je za občino na
splošno značilen višji življenjski standard, to pomeni, da ljudje niso preveč varčni in tako
porabijo več energije. Posledično potrebe po proizvodnji električne energije naraščajo, s tem
pa se povečujejo pritiski na okolje. Prav tako prebivalci niso varčni na področju prevoza in se
namesto javnega prevoza poslužujejo osebnega. To pa pomeni dodatne izpuste polutantov v
ozračje.
Tabela 2: Primerjava povprečne mesečne bruto plače v evrih na zaposlenega v Sloveniji
in občini Zagorje ob Savi (december)
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
Slovenija
1.212,97 1.212,26 1.261,09 1.342,80 1.457,66
Zagorje ob Savi 1.054,29 1.077,14 1.124,22 1.202,52 1.381,27
Vir: Državni portal Republike Slovenije, 2009
V občini Zagorje ob Savi danes prevladujejo elektro, lesna, tekstilna in gradbena industrija,
po okoliških hribovjih pa je še vedno prisotno kmetijstvo. Med najuspešnejša podjetja sodijo:
Eti, SVEA, IGM, Oria, Elektroprom, Grafex, Piramida, ... (Zagorska dolina v osrčju
Slovenije, 1995).

10

Slika 4: Zagorje danes

Vir: Zagorje danes, 2009
Podjetje IGM velja za prvo ustanovljeno slovensko podjetje za proizvodnjo apna. V Zagorju
se je apno začelo pridobivati leta 1804. Istega leta je začela obratovati državna apnenica
skupaj z državno opekarno. Industrija apna je doživela razvoj v prvem desetletju prejšnjega
stoletja. Leta 1951 je podjetje IGM postalo največji apneničarski obrat v takratni Jugoslaviji.
V osemdesetih letih je podjetje zašlo v krizo, leta 2000 pa se je obdobje izgube prekinilo in
podjetje je pričelo poslovati z dobičkom (Šabanovič, 2009). Največji problem z vidika
pritiskov na zrak so količine prahu, ki nastajajo pri samem pridobivanju apna.
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Slika 5: IGM

Foto: Matošević, 2009
Začetki današnje SVEE segajo v leto 1949. Največji porast proizvodnje je bil zabeležen leta
1978, nato pa je sledilo upadanje lastnih sredstev, povečala se je zastarelost kuhinjskih
programov. Skozi leta se je stanje SVEE zopet izboljšalo in leta 1988 je podjetje prodrlo na
svetovni trg (Zgodovina Svee, 2009). Svea prav tako s svojimi onesnažili botruje k večji
onesnaženosti zraka v občini.
Slika 6: SVEA

Foto: Matošević, 2009
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Občina Zagorje ob Savi je bila v preteklosti in je še danes pod vplivom onesnaževanja od
drugod, zlasti iz sosednje občine Trbovlje. Največja vira emisij, ki prispejo v občino Zagorje
ob Savi z vetrom in s padavinami, sta termoelektrarna Trbovlje in cementarna Lafarge.
Ob reki Savi v Trbovljah je bila v letu 1915 zgrajena termoelektrarna Trbovlje, ki proizvaja
električno energijo z uporabo domačega premoga. V obdobju 1964 - 1968 je bila zgrajena
TET 2. Obratovanje termoelektrarne je prispevalo v ozračje velike količine emisij. Zato je bil
sredi sedemdesetih let 20. stoletja zgrajen 360-metrski dimnik, poleg tega pa so v osemdesetih
letih obnovili kotel OP-380 (TE Trbovlje, 2009). Sami izpusti iz dimnika ob prevladujočem
severovzhodnem vetru onesnažujejo ozračje 4 km naokoli, ter tako povečujejo pritiske na zrak
v občini Zagorje ob Savi.
Slika 7: Termoelektrarna Trbovlje in okoliški gozd

Foto: Matošević, 2009
Z apnencem bogata nahajališča, bližina železnice in reke Save so bili izvrstni pogoji za
proizvodnjo cementa v Trbovljah. Leta 1876 se je pričela redna proizvodnja cementa
(Zgodovina trboveljske cementarne, 2009). Cementarna Lafarge je kot gorivo pri proizvodnji
cementa, ravno tako kot TE Trbovlje, uporabljala domači premog. V zadnjem času pa v njeni
peči izgorevajo odpadne gume, olja, plastična embalaža, odpadna zdravila,... Pri sami
proizvodnji so se v ozračje dvigale in se še danes dvigajo številne emisije (prah, SO2,
benzen,...), ki se ob severovzhodnem vetru širijo v dele občine Zagorje ob Savi.
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Slika 8: Cementarna Lafarge

Foto: Matošević, 2009
Po podatkih statističnega urada RS je konec leta 2008 v občini živelo 17.098 prebivalcev, kar
pomeni 116 prebivalcev/km2. Znotraj same občine so velike razlike v razporeditvi
prebivalstva. Število prebivalstva narašča v severnem delu občine, medtem ko je za manjši
južni del značilen upad ali pa stagnacija števila prebivalcev. Največja gostota prebivalstva je
skoncentrirana v Zagorju ob Savi, Kisovcu in Izlakah. Število prebivalcev pa se povečuje tudi
v nekaterih drugih naseljih občine (npr. Dolenja vas, Čolnišče, Mlinše). Število prebivalcev
na splošno narašča predvsem v dolinskih predelih občine, kar pa je z vidika okoljske
občutljivosti negativno, saj so za dolinske predele značilne manjše samočistilne sposobnosti.
Tako se pritiski na zrak v dolinskih predelih še dodatno povečujejo (Poročilo o stanju…,
2009).
Promet prav tako prispeva k zmanjšanju kakovosti zraka. Cestni promet predstavlja
najpomembnejši prometni sistem v občini. Železniško omrežje predstavlja železniška proga
mednarodnega pomena (G1) Ljubljana – Zidani most – Celje – Maribor.
Cestni promet znotraj same občine je razvejan, z vidika onesnaženosti zraka pa je bolj
problematična gostota prometa na posameznih prometnicah. Le-ta namreč pomeni več
izpustov polutantov ter dviganje prahu v okolici prometnic. Cesto Izlake – Zagorje po
podatkih iz leta 2008 dnevno prevozi okoli 8.460 vozil. Manj obremenjena je cesta Zagorje –
Bevško z okoli 3.800 vozil dnevno (Direkcija RS za ceste, 2009). Zaradi avtocestnega odseka
Ljubljana – Celje se je zmanjšal promet po cesti od Izlak proti Moravčam.
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6. OBČUTLJIVOST OZRAČJA
Samočistilne oziroma nevtralizacijske sposobnosti zraka so odvisne predvsem od določenih
fizičnogeografskih značilnosti, kot so reliefna izoblikovanost, veter, megla in pojavnost
temperaturne inverzije. V nadaljevanju sledi bolj natančna opredelitev teh dejavnikov
občutljivosti zraka v občini Zagorje ob Savi v okviru razpoložljivih empiričnih podatkov.
Posledica geološke pestrosti je pester relief. V sami občini prevladuje predvsem
denudacijsko-erozijski relief z obilico tesnih grap in globokih dolin. Pri oblikovanju površja
ima že od nekdaj veliko vlogo voda. Reke so z globinsko in bočno erozijo postopoma vrezale
globoke doline. Nad temi dolinami so ohranjeni ostanki nekdanjih teras. Na pobočjih se je
zaradi različnega naklona in kamninske podlage spiranje prepereline prepletalo s polzenjem in
zdrsi. Tako je relief ponekod postal inverzen, kar pomeni, da je izoblikovan v nasprotju z
geološko zgradbo (Slovenija …, 1999).
Najvišji vrhovi in planote so sestavljeni iz mezozoiskih karbonatnih kamnin, tako je relief tudi
kraški, predvsem pa fluviokraški s številnimi kraškimi reliefnimi oblikami. Za občino Zagorje
ob Savi so v povprečju značilne dokaj velike relativne nadmorske višine. Najvišja točka je
najvišji vrh Čemšeniške planine (Črni Vrh 1205 metrov), najnižja točka (220 metrov) je ob
izlivu reke Medija v Savo. Na nadmorski višini do 600 metrov se nahaja 63,5% površja. Z
nadmorsko višino je močno povezan naklon površja (z nadmorsko višino narašča tudi
povprečni naklon). Največji delež površine občine (36,9%) zavzema naklonski razred 12,00
do 19,90 (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Slika 9: Čemšeniška planina

Foto: Matošević, 2009
Reliefna energija v občini je velika, saj nadmorske višine variirajo od 220 m (izliv potoka
Medije v reko Savo) do 1204 m (Čemšeniška planina). V občini ni večjih ravnin. Dolinske
predele predstavljajo ozka območja ob glavnih vodotokih in njihovih pritokih: Sava, Medija s
pritokoma Kolovratščica in Kandrščica, Kotredeščica, Orehovica in njen pritok Lesji potok,
Konjščica, Šklendrovec in Medvedov graben. Ostale predele občine predstavlja vzpeti svet.
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Reliefna oblikovanost vpliva na vremenske razmere v občini. V hladni polovici leta je v
dolinskih predelih pogost pojav temperaturne inverzije. Ob anticiklonalnih vremenskih
situacijah pride po pobočjih navzdol v hladni polovici leta na dno dolinskih predelov hladen
zrak, ki izpodrine toplejšega. Ker je sonce čez dan šibko, zraka ne more segreti toliko, da bi
prišlo do mešanja. Hladen zrak se kondenzira in posledično nastane plast megle. V dolinskih
predelih občine Zagorje ob Savi je v povprečju več kot 80 meglenih dni na leto (Eržen et al.,
2006). Zaradi slabše prevetrenosti (oziroma nestalnih vetrov) in brezvetrja se megla v
dolinskih predelih občine Zagorje ob Savi zadrži nekaj dni. Plast megle ima negativen in
pozitiven učinek. Negativen se kaže v tem, da komunalne ter industrijske emisije ne morejo
skozi plast megle, kar pomeni, da se emisije kopičijo znotraj same občine. Pozitivna stran
megle pa je v tem, da emisije iz okoliških predelov prav tako ne morejo »predreti« plasti
megle, kar pomeni, da v občino ne prihajajo dodatne količine emisij.
Slika 10: Temperaturna inverzija v delu občine Zagorje ob Savi

Foto: Matošević, 2009
Meglo običajno razbije zmeren veter, ki spiha hladen zrak v dolini in se le-ta segreje. To ima
z vidika občutljivosti ozračja pozitiven vpliv, saj se količina emisij v sami občini zmanjša.
Zaradi same reliefne razgibanosti v občini je značilno, da sta smer in hitrost vetra od kraja do
kraja različni. Kot primer bom predstavila štiri lokacije: Zagorje ob Savi, Podkum, Čemšenik
in Izlake. Vetrne rože navedenih lokacij so pokazale (Eržen et al., 2006):
- Prevladujoči smeri vetra (1.5.2001 – 13.4.2006) v Zagorju ob Savi sta severna in
južna, vzhodnik in zahodnik sta redka. Povprečna hitrost vetra je večinoma pod 1 m/s,
kar pomeni, da je veter v Zagorju ob Savi šibak.
- Prevladujoči smeri vetra na Izlakah (1995 – 2001) sta zahodna in južna. Veter je v
povprečju močnejši kot v Zagorju, a še vseeno šibak.
- Prevladujoči veter v Čemšeniku (1995 – 2001) je jugozahodnik, ki tudi ni močan.
- Prevladujoča vetrova v Podkumu (1995 – 2001) sta severozahodnik in jugovzhodnik.
Ko pihajo višinski vetrovi, je smer pri tleh odvisna od okoliškega terena. V zatišnih legah
(npr. zavetrje Čemšeniške planine, Podkuma) so vetrovi šibki. Kadar veter piha vzporedno z
dolino, se veter na mestih zožitve doline okrepi in ob močnem vetru v prostem ozračju doseže
večje hitrosti (Eržen et al., 2006). Večje hitrosti pomenijo tudi hitrejše prenašanje emisij po
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celotni občini in njeni okolici (sosednje občine), po drugi strani pa redčenje emisij na enem
območju.
Glede na to, da so glavni viri onesnaževanja skoncentrirani v dolinskih predelih, za katere so
značilni temperaturna inverzija, slaba prevetrenost in megla, so posledično le-ti okoljsko
najbolj obremenjeni. Višji deli občine Zagorje ob Savi pa so okoljsko manj obremenjeni.
Samočistilne sposobnosti v občini so zelo omejene, k čemer so pripomogle ozke doline, slaba
prevetrenost, pogosta megla in pojavnost temeperaturne inverzije.
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7. PRITISKI NA OZRAČJE
Že v preteklosti so bili ključni viri onesnaževanja ozračja v občini Zagorje ob Savi poselitev,
gospodarstvo in infrastruktura. Tudi dandanes le-ti prispevajo k emisijam različnih snovi v
ozračje. V letu 2006 so industrijske kotlovnice v ozračje emitirale največ SO2 (21.512 kg),
sledila so mala kurišča (18.747 kg), promet (2157 kg) in industrijski procesi (1841 kg)
(Planinšek et al., 2009).
Grafikon 1: Emisije SO2 (kg) po glavnih virih onesnaževanja v občini Zagorje ob Savi v
letu 2006
SO2 (kg)
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Vir: Planinšek et al., 2009
Že od nekdaj se prah pojavlja v zraku kot njegova naravna primes. Nastaja ob naravnih
požarih, izbruhih vulkanov, itd. Industrializacija in naraščajoče prebivalstvo sta antropogena
vira prahu. Glavni viri emisij prahu v občini Zagorje ob Savi so industrija, gospodinjstva z
ogrevanjem ter promet. Tako se je skozi leta v ozračju povečala koncentracija prašnih delcev
(Gspan, 1997). V zimskem obdobju v letu 2008/2009 je bil največji vir emisij delcev PM10
promet (22%). Drugi vir predstavljata ogrevanje na les in biomaso ter resuspenzija (23%).
Sledijo sekundarni delci in industrija (18%), soljenje cest (13%) in ogrevanje na premog (6%)
(Bolte et al., 2009).
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Grafikon 2: Prispevki posameznih virov emisij delcev PM10 na merilnem mestu Zagorje
ob Savi (obdobje 24.12.2008 – 27.1.2009)
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Vir: Bolte et al., 2009
V poletnem obdobju 2009 je največji delež pripadal prometu (19%) in resuspenziji (19%), ki
je posledica prometa. Sledijo ogrevanje na biomaso in promet (15%), sekundarni viri (12%) in
industrija (10%) (Bolte et al., 2009).
Grafikon 3: Prispevki posameznih virov emisij delcev PM10 na merilnem mestu Zagorje
ob Savi (obdobje 24.4.2009 – 10.7.2009)
PM10 (% )

19

19

PROMET
OGREVANJE (biomasa)
+ PROMET
SEKUNDARNI VIRI
INDUSTRIJA

10

RESUSPENZIJA

15
12

Vir: Bolte et al., 2009
Iz obeh grafov je razvidno, da k emisijam prašnih delcev v največji meri prispevata promet in
industrija, medtem ko je ogrevanje stanovanj problematično le v zimskem obdobju.
Ozon je v nasprotju z žveplovim dioksidom in delci PM10 sekundarni onesnaževalec. To
pomeni, da ga ni neposredno v emisijah, ampak nastaja v ozračju ob kemičnih reakcijah med
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hlapljivimi organskimi spojinami in NOx v navzočnosti sončne svetlobe. Koncentracije NO2
pa ozon uničujejo. Glede na to, da koncentracije ozona v občini ne presegajo mejnih
vrednosti, sklepam, da je v ozračju velik delež emisij NO2, ki uničuje molekule ozona.
Poglavitni izvor emisij dušikovih oksidov v občini Zagorje ob Savi so avtomobilski izpuhi ter
izgorevanje fosilnih goriv. Glavni vir emisij hlapljivih organskih spojin v občini pa so
bencinske črpalke (Likar, 1998).
Najpomembnejša cestna povezava v občini Zagorje ob Savi je regionalna cesta, ki se na
Trojanah odcepi z magistralne ceste Ljubljana
Celje, pod Trojanami je tunel, ki občino
povezuje z avtocesto Ljubljana
Celje. Omenjena regionalna cesta se spusti po trojanskem
klancu na Izlake, skozi Kisovec v Zagorje. Nanjo se na Izlakah priključi regionalna cesta, ki
pripelje z Doba pri Domžalah skozi Moravče in čez prelaz Trata v ozko dolino Kandrščice
(Občina Zagorje ob Savi, 2009).
Iz tabele je razvidno, da je največ prometa na cestnih odsekih Zagorje – Most čez Savo, Izlake
– Zagorje in Trojane – Izlake. Razlog za to so podjetja v Kisovcu, na Izlakah ter avtocesta
Ljubljana – Celje, po kateri gredo domačini v službo v bolj oddaljene kraje. Manj
obremenjeni prometni odseki so Zagorje – Bevško, Drtija – Trata, Trata – Izlake in Drtija –
Izlake. Povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil se je v občini Zagorje ob Savi
konstantno povečeval.
Tabela 3: Prometne obremenitve v občini Zagorje ob Savi (2004-2008)
Kategorija
Ime
Vsa vozila (PLDP)
ceste
Prometni odsek
števnega
2004
2005
2006
2007
mesta
Trojane – Izlake Izlake
3.600 3.544 4.287 4.668
Izlake – Zagorje Kisovec
7.079 7.150 7.574 7.983
Zagorje –Bevško Bevško
3.303 3.326 3.477 3.587
R1
Zagorje – Most Ni podatka 6.000 6.000 6.000 8.048
čez Savo
(2007Zagorjemost)
Drtija – Trata
2.200 2.200
R2
Trata – Izlake
Kandrše
2.115 1.702 1.678
Drtija – Izlake
Vidrga
2.403
* PLDP = Povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil
Vir: Direkcija RS za ceste, 2009

2008
6.000
8.460
3.816
8.050

2.100
1.429

Promet po eni strani pomeni dviganje prahu v okolici prometnic, po drugi strani pa izpuste
toplogrednih in drugih plinov, ki nastajajo pri izgorevanju pogonskega goriva. Omenila sem
že, da je občutljivost ozračja v slabo prevetrenih dolinah velika, prometne emisije pa so
najvišje ravno v dolinskih predelih občine Zagorje ob Savi, kar dodatno obremenjuje ozračje.
Naslednje tabele prikazujejo letne količine (v kg) emisij snovi v zrak v letih 2007 in 2008 za
podjetja, ki so največji onesnaževalci in imajo sedež v občini Zagorje ob Savi ali pa v
neposredni bližini in njihove emisije pomembno vplivajo na kakovost zraka v preučevani
občini: IGM, SVEA, cementarna Lafarge Cement, TE Trbovlje. Onesnažila teh industrijskih
podjetij niso povsod enaka, zato bom primerjala med seboj le tista, ki se pojavljajo vsaj v
dveh.
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Največ emisij snovi v zrak izpušča cementarna Lafarge, sledijo TE Trbovlje, IGM in SVEA.
Letne količine nekaterih vrst emisij so ogromne, izstopajo žveplovi oksidi, dušikovi oksidi in
ogljikov dioksid. Vsa analizirana podjetja v ozračje izpuščajo emisije prahu (izražene kot
skupni prah). K emisijam največ prispeva TE Trbovlje, sledijo cementarna Lafarge, IGM in
SVEA. Največji izvor dušikovih oksidov je TE Trbovlje, sledita cementarna Lafarge in IGM.
K emisijam ogljikovega monoksida največ prispeva IGM, sledita TE Trbovlje in cementarna
Lafarge. Največ ogljikovega dioksida proizvede TE Trbovlje, sledi IGM. K emisijam
žveplovega oksida, anorganskih spojin klora, fluora in arzena s svojimi spojinami ter
policikličnih aromatskih ogljikovodikov največ prispeva TE Trbovlje, kateri sledi cementarna
Lafarge. K emisijam niklja, kadmija, kroma, svinca in njihovih spojin največ prispeva
cementarna Lafarge, sledi pa ji TE Trbovlje. Primerjava let 2007 in 2008 pokaže, da so se
emisije snovi v zrak v glavnem znižale. Velik problem pa v občini Zagorje ob Savi
povzročajo prašni delci, katerih letne količine so v porastu.
Tabela 4: Letne količine (v kg) emisij snovi v zrak v letih 2007 in 2008 v IGM
Leto
2007
2008
Merilno mesto
Onesnažilo
Količina (kg) Količina (kg)
1.406,00
1.406,00
Savska cesta 1
skupni prah
1.943,00*
1.943,00*

Savska cesta 1

120,00
dušikovi oksidi (NO in NO2),
35.400,00*
izraženi kot NO2

Cesta 20. julija

ogljikov dioksid (CO2)

Cesta 20. julija

ogljikov monoksid (CO)

120,00
35.400*

993.470,00

993.470,00

108.400,00

108.400,00

* Cesta 20. julija
Vir: Emisije snovi v zrak..., 2007; Emisije snovi v zrak..., 2008
Pri proizvodnji apna v industriji IGM pride med samim procesom do osmih izpustov. Na
vsakem izpustu je nameščen filter, ki do neke mere prepreči uhajanje emisij snovi v zrak.
Saje, odpadni pesek in kalcinal nepeka, ki nastanejo kot stranski produkt, se odpeljejo na
deponijo, kamnolom v Brišah (Pavšič, 2009).
Tabela 5: Letne količine (v kg) emisij snovi v zrak v letih 2007 in 2008 v lesni industriji
SVEA
Leto
2007
2008
Merilno mesto
Onesnažilo
Količina (kg) Količina (kg)
Cesta 20. julija 23
skupni prah
250,82
292,00
Vir: Emisije snovi v zrak..., 2007; Emisije snovi v zrak..., 2008
Emisije prahu v lesni industriji SVEA nastajajo na lokaciji primarne proizvodnje na žagi
(razrez hlodovine). Skladiščeno hlodovino na prostem s pomočjo viličarja transportirajo do
verižnega transporterja. S pomočjo le tega transportirajo hlodovino do čelilnega stroja, kjer se
odstrani čelo hloda. Očeljena hlodovina po transporterju potuje do polnojarmenika, kjer se
glede na razpored žagalnih listov kroji na želene žagarske sortimente (deske, plohe, trame,
prizme itn.). Izdelane prizme se transportirajo na linijo za razrez prizem, kjer se razrežejo v
lamele, letve, manjše trame in ostale produkte. Pri vseh razrezih hlodovine nastaja žagovina,
ki se preko pnevmatskega transporta transportira v ciklon. V ciklonu poteka ločevanje
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žagovine od zraka, pri čemer se del prašnih delcev emitira v okolje. Ciklon temelji na
centrifugalni sili težkih in težjih prašnih delcev. Boljši način odpraševanja so elektrostatični
filtri, ki poberejo tudi fine delce iz obremenjenih tokov zraka (Koci, 2009).
Tabela 6: Letne količine (v kg) emisij snovi v zrak v letih 2007 in 2008 v cementarni
Lafarge Cement, merilno mesto Kolodvorska cesta 5
Leto
2007
2008
Onesnažilo
Količina (kg)
Količina (kg)
*30.220,00
50.150,00
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2
skupni prah

*732.510,00

488.260,00

*32.092,00

33.430,00

anorganske spojine klora, če niso navedene v I. 1.800,00
nevarnostni skupini, izražene kot HCl
baker in njegove spojine, izražene kot Cu
fluor in njegove spojine, izražene kot HF
mangan in njegove spojine, izražene kot Mn
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni
ogljikov monoksid (CO)
organske spojine, izražene kot skupni organski
ogljik (TOC)
talij in njegove spojine, izražene kot Tl
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
krom in njegove spojine, izražene kot Cr
policiklični aromatski ogljikovodiki
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
antimon in njegove spojine, izražene kot Sb
arzen in njegove spojine (As)
cink in njegove spojine (Zn)
kobalt in njegove spojine, izražene kot Co
kositer in njegove spojine, izražene kot Sn
vanadij in njegove spojine, izražene kot V
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1.210,00

9,30

6,00

360,00
9,30

242,00
6,00

9,30

47,00

ni podatkov
136.306,00

106.115,00
108.020,00

10,00

1,50

9,30

0,60

9,30

20,00

10,00

0, 018

9,30

100,00

14,30

3,60

9,30

6,00

9,30

6,00

93,00
9,30

306,00
6,00

9,30

6,00

9,30

6,00

selen in njegove spojine, izražene kot Se
benzen

9,30

6,00

4.950,00

2.630,00

*za obdobje od 10.5.2007 do 31.12.2007
Vir: Emisije snovi v zrak..., 2007; Emisije snovi v zrak..., 2008
Na dnevu odprtih vrat v cementarni Lafarge ni bilo moč pridobiti bolj podrobnih podatkov o
njenem obratovanju. Ponašajo se z novo sežigalnico, v kateri kot gorivo za pridobivanje
cementa uporabljajo odpadno olje, plastiko in pnevmatike, ne komentirajo pa nevarnih
učinkov sežiganja teh snovi, ki so lahko strupene in vplivajo na zdravje ljudi. Cementarna ima
tudi odžvepljevalno napravo, vendar ta ne zadrži uhajanja drugih strupenih snovi v ozračje.
Na vprašanje o stopnjah proizvodnje, na katerih prihaja do izpustov, so navedli, da do teh ne
prihaja. Le občasno naj bi prišlo do izpada filtrov (za okrog 10 sekund), kar pa naj bi bilo po
njihovem mnenju zanemarljivo.
Tabela 7: Letne količine (v kg) emisij snovi v zrak v letih 2007, 2008 iz TE Trbovlje;
merilno mesto Ob železnici 27
Leto
2007
2008
Onesnažilo
Količina (kg)
Količina (kg)
skupini, izraženi kot HCl
13.650,000
10.630,000
arzen in njegove spojine (As)
8,680
28,965
10.626,500
15.395,800
didušikov oksid (N2O)
dušikovi oksidi (NO in NO2),
1.281.432,000
1.222.311,000
izraženi kot NO2
fluor in njegove spojine, izražene 18.200,000
17.350,000
kot HF
kadmij in njegove spojine, izražene 0,360
0,238
kot Cd
krom in njegove spojine, izražene 42,480
7,704
kot Cr
metan (CH4)
7.103,200
1.987,500
nikelj in njegove spojine, izražene 11,770
4,492
kot Ni
ogljikov dioksid (CO2)
726.983.900,00 682.625.000,00
ogljikov monoksid (CO)
70.104,000
83.345,000
policiklični aromatski ogljikovodiki 0,057
0,344
skupni prah
94014,900
60.012,500
svinec in njegove spojine, izražene 6,650
9,011
kot Pb
trdni delci, manjši od 10
54.114,900
42.612,500
mikrometrov
žveplovi oksidi (SO2 in SO3),
2.046.516,000
1.734.338,000
izraženi kot SO2
Vir: Emisije snovi v zrak..., 2007; Emisije snovi v zrak..., 2008
V TE Trbovlje zaposleni niso želeli dajati pojasnil o delovanju termoelektrarne.
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Tako v cementarni kot tudi v termoelektrarni prihaja do izpustov emisij v procesu sežiganja
snovi. V cementarni Lafarge se v procesu pridobivanja cementa med drugim sežigajo
pnevmatike, plastika in olje. V TE Trbovlje pa se v procesu pridobivanja električne energije
kuri premog. TE Trbovlje je v slovenskem vrhu po izpustih žveplovega dioksida.
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8. STANJE IN TEŽNJE KAKOVOSTI ZRAKA
8.1.

ZAKONSKE OSNOVE

Osnova slovenske zakonodaje na področju kakovosti zunanjega zraka je Zakon o varstvu
okolja (ZVO, Ur.l. RS 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS,
33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08). »Ta zakon ureja varstvo okolja pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja« (Zakon o varstvu okolja, 2004, str. 4818).
Zakon o varstvu okolja je podlaga za nastanek številnih uredb. V Sloveniji so bile v skladu z
zahtevami direktiv Evropske skupnosti sprejete naslednje uredbe na področju kakovosti zraka
(Kakovost...., 2005):
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zrak (Ur. l. RS, št.
73/94),
- Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št.
52/02),
- Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l.
RS, št. 52/02),
- Uredba o benzenu in ogljikovemu monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02).
V letu 2003 je bila sprejeta nova uredba, Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št.
8/03). Pri ozonu sta bili na novo vpeljani opozorilna urna vrednost (OV) in ciljna 8-urna
vrednost (CV). Ciljne vrednosti so mnogo nižje od mejnih vrednosti. Namen CV je izboljšati
kvaliteto zraka z znižanjem koncentracij polutantov na nižji nivo. Cilj Evropske skupnosti je,
da bi bila CV dosežena do leta 2010 (Kakovost..., 2005).
V letu 2006 je bila sprejeta Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih
aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 56/06), leta 2007 pa še Uredba o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07) (Kakovost...,
2007; Kakovost..., 2008).
V občini Zagorje ob Savi se merijo koncentracije žveplovega dioksida, prizemnega ozona in
prašnih delcev (delci PM10). Na podlagi Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zrak se na merilnih mestih ugotavlja, ali so presežene vrednosti teh snovi.
Po Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l.
RS, št. 52/02) so poleg mejne vrednosti (MV) definirane še dopustna vrednost koncentracije
določene snovi (DV), sprejemljivo preseganje (SP) koncentracije določene snovi in alarmna
vrednost (AV) koncentracije določene snovi (Kakovost..., 2005).
Tabela 1 prikazuje mejne, alarmne in dopustne vrednosti ter sprejemljiva preseganja
koncentracij žveplovega dioksida, prizemnega ozona in prašnih delcev PM10 v µg/m3, za
obdobje 2002 – 2007. Dopustne vrednosti ter sprejemljiva preseganja koncentracij žveplovega
dioksida (SO2) in delcev PM10 so se med letoma 2002 in 2005 postopno zniževale do točke,
kjer je sprejemljivo preseganje doseglo vrednost 0, tako da je bila dopustna vrednost enaka

25

mejni vrednosti. Od leta 2005 se tako meri le mejna vrednost, preseganja koncentracij SO2 in
delcev PM10 niso več dovoljena.
V letu 2003 je nova uredba, Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 8/03), zamenjala
meritve ozona iz prejšnje uredbe (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednosti snovi v zrak (Ur. l. RS, št. 73/94). Namesto MV sta bili na novo vpeljani opozorilna
urna vrednost (OV) in ciljna 8-urna vrednost (CV). MV za en dan se ni več merila. V obdobju
2003 – 2007 se vrednosti OV in AV niso spreminjale. CV je bila v letih 2003, 2005, 2006 in
2007 120 µg/m3, v letu 2004 pa 180 µg/m3. V letih 2006 in 2007 se je po novem določila tudi
letna MV, ki je znašala 40 µg/m3.
Tabela 8: Mejne, alarmne in dopustne vrednosti ter sprejemljiva preseganja
koncentracij onesnažil, obdobje 2002-2007
LETO
INTERVAL
ONESNAŽILO (µg/m3)
MERJENJA
SO2
O3
PM10
2002
1 ura
440 (DV)1=
150(MV)2
350 (MV)
+ 90 (SP)
3 ure
500 (AV)
8 ur
110 (MV)
2
dan
125 (MV)
65(MV)
65 (DV)3=
50 (MV)
+ 15 (SP)
leto
20 (MV)
45 (DV)=
40 (MV)
+ 5 (SP)
2003
1 ura
410 (DV)1=
180(OV)
350 (MV)
240(AV)
+ 60 (SP)
3 ure
500 (AV)
8 ur
120 (CV)4
dan
125 (MV)2
60 (DV)3=
50 (MV)
+ 10 (SP)
leto
20 (MV)
43 (DV)=
40 (MV)
+ 3 (SP)
2004
1 ura
380 (DV)1=
180(OV)
350 (MV)
240(AV)
+ 30 (SP)
3 ure
500 (AV)
8 ur
180 (CV)4
dan
125 (MV)2
55 (DV)3=
50 (MV)
+ 5 (SP)
leto
20 (MV)
42 (DV)=
40 (MV)
+ 2 (SP)
2005
1 ura
350 (MV)1
180(OV)
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240(AV)

2006

3 ure
8 ur
dan
leto
1 ura

2007

3 ure
8 ur
dan
leto
1 ura

500 (AV)
120 (CV)4
125 (MV)2
20 (MV)
350 (MV)1

50 (MV)3
40 (MV)
180(OV)
240(AV)

500 (AV)
120 (CV)4
2

125 (MV)
20 (MV)
350 (MV)1

40 (MV)
180(OV)
240(AV)

50 (MV)3
40 (MV)

3 ure
500 (AV)
8 ur
120 (CV)4
dan
125 (MV)2
50 (MV)3
leto
20 (MV)
40 (MV)
40 (MV)
1
– vrednost je lahko presežena 24-krat v enem letu
2
– vrednost je lahko presežena 3-krat v enem letu
3
– vrednost je lahko presežena 35-krat v enem letu
4
– vrednost je lahko presežena 25-krat v enem letu
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008

8.2.

SPREMEMBE KAKOVOSTI ZRAKA

Onesnaženost zraka meri urad za meteorologijo ARSO. V zasavski regiji je šest ekoloških
postaj, ki merijo onesnaženost zraka: Kovk, Dobovec, Ravenska Vas, Zagorje ob Savi, Kum,
Lakonca in Prapretno. V sami občini Zagorje ob Savi se od naštetih postaj nahajata Ravenska
vas in Zagorje ob Savi. Na merilnem mestu Zagorje ob Savi se opravljajo meritve
koncentracij SO2, prizemnega ozona (O3) in prašnih delcev PM10, na merilnem mestu
Ravenska vas pa le koncentracije SO2 (Pačnik et al., 2001).
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Slika 11: Merilna postaja Zagorje ob Savi

Foto: Matošević, 2009
Tabeli prikazujeta povprečne letne koncentracije SO2 na merilnih mestih Zagorje ob Savi in
Ravenska vas v obdobju 2002 – 2007.
Tabela 9: SO2 v zraku (µg/m3) na merilnem mestu Zagorje ob Savi (presežene mejne
koncentracije, preseženo dovoljeno število preseganj mejnih oz. dopustnih koncentracij
so označeni z rdečim tiskom)
LETO
Cp
– Cp
– 1 URA
3 URE 24 UR
LETO
ZIMA
MAX
>DV
>MV
>AV
MAX
>MV
(µg/m3)
(µg/m3)
2002
16
788
9
15
0
315
1
29
2003
693
22
1
136
1
21
24
33
2004
20
1165
13
561
21
54
72
8
2005
12
954
17
0
158
1
29
2006
6
10
183
0
0
47
0
2007
5
5
83
0
0
19
0
Cp (leto) - povprečna letna koncentracija v µg/m3
Cp (zima) - povprečna zimska koncentracija v µg/m3
Max - maksimalna koncentracija v µg/m3
>MV število primerov s preseženo mejno vrednostjo
>DV število primerov s preseženo dopustno vrednostjo (mejno vrednostjo (MV) s
sprejemljivim preseganjem)
>AV število primerov s preseženo alarmno vrednostjo
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
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Tabela 10: SO2 v zraku (µg/m3) na merilnem mestu Ravenska vas (presežene mejne
koncentracije, preseženo dovoljeno število preseganj mejnih oz. dopustnih koncentracij
so označeni z rdečim tiskom)
LETO
Cp
– Cp
– 1 URA
3 URE
24 UR
LETO
ZIMA
MAX
>DV
>MV
>AV
MAX
(µg/m3)
(µg/m3)
2002
2093
27
580
67
73
152
249
2003
1378
11
325
59
57
146
193
2004
1779
27
850
43
61
112
139
2005
3275
35
490
42
90
205
2006
17
15
590
1
0
120
2007
14
18
220
0
0
55
Cp (leto) - povprečna letna koncentracija v µg/m3
Cp (zima) - povprečna zimska koncentracija v µg/m3
Max - maksimalna koncentracija v µg/m3
>MV število primerov s preseženo mejno vrednostjo
>DV število primerov s preseženo dopustno vrednostjo (mejno vrednostjo (MV) s
sprejemljivim preseganjem)
>AV število primerov s preseženo alarmno vrednostjo
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
V obdobju 2002 – 2005 je bila na merilnem mestu Zagorje ob Savi povprečna zimska
koncentracija SO2 nad mejno vrednostjo, mejne vrednosti povprečne letne koncentracije SO2
na merilnem mestu Ravenska vas pa so bile v obdobju 2002 – 2005 vedno presežene. Razlog
za takšno stanje je zimsko obdobje, za katerega je značilen pojav temperaturne inverzije. V
hladni polovici leta pa poleg industrijskih in prometnih emisij k večjem deležu SO2 prispevajo
emisije kurišč.
Mejna vrednost 1-urne koncentracije imisij SO2 je bila na merilnem mestu Zagorje ob Savi
presežena v letih 2003 in 2004, mejna vrednost 24-urne koncentracije SO2 pa v letu 2004.
Alarmna vrednost 3-urne koncentracije SO2 v obdobju 2002 – 2007 ni bila presežena.
Dovoljena vrednost 1-urne koncentracije SO2 je bila na merilnem mestu Ravenska vas
presežena v obdobju 2002 – 2004, mejna vrednost 1-urne koncentracije v obdobju 2002 –
2005, mejna vrednost 24-urne koncentracije SO2 pa je bila presežena v obdobju 2002 – 2005.
Število prekoračitev mejne 24-urne vrednosti je bilo na merilnem mestu Ravenska vas leta
2002 in 2003 najvišje v celi Sloveniji. Povišane koncentracije v Ravenski vasi so bile leta
2002 posledica pogostejšega vzhodnega vetra (Kakovost..., 2005). Alarmna vrednost 3-urne
koncentracije SO2 v obdobju 2002 – 2007 ni bila presežena.
V primerjavi z merilnim mestom Zagorje ob Savi so preseganja mejnih vrednosti in
dovoljenih vrednosti koncentracij SO2 na merilnem mestu Ravenska vas veliko večja.
Največji razlog za to je neposreden vpliv cementarne Lafarge in TE Trbovlje, ki svoje izpuste
s prevlado SV vetrov prenašajo na območje Ravenske vasi in njene okolice. Koncentracije
onesnažil pa na merilno mesto Zagorje ob Savi pridejo v bolj razpršeni in manj koncentrirani
obliki.
Odkar sta začeli delovati odžvepljevalni napravi v termoelektrarni Trbovlje in cementarni
Lafarge, so se koncentracije SO2 močno znižale. K zmanjšanju koncentracije SO2 so prav tako
pripomogli širjenje plinovodnega in toplovodnega omrežja ter preusmeritev nekaterih večjih
29

>MV
55
47
23
35
0
0

kotlovnic na zemeljski plin. Na toplovod je v občini priključenih 970 stanovanj in 72 pravnih
oseb (Grčar, 2009).
Grafa prikazujeta povprečne mesečne koncentracije SO2 (µg/m3) na merilnih mestih Zagorje
ob Savi in Ravenska vas, v obdobju 2002 – 2007.
Grafikon 4: Povprečne mesečne koncentracije SO2 (µg/m3) na merilnem mestu Zagorje
ob Savi
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
Povprečne mesečne koncentracije SO2 so največje v kurilni sezoni, ki traja v povprečju od
oktobra do marca. Povprečne mesečne koncentracije SO2 pa so v veliki meri odvisne tudi od
pojava temperaturne inverzije, ki je najbolj izrazita ravno v hladni polovici leta, zaradi česar
je občutljivost okolja še večja.
V letih 2006 in 2007 so se mesečne koncentracije SO2 znižale na račun obratovanja
odžvepljevalnih naprav ter širitve plinovodnega in toplovodnega omrežja.
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Grafikon 5: Povprečne mesečne koncentracije SO2 (µg/m3) na merilnem mestu
Ravenska vas
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
Povprečne mesečne koncentracije SO2 na merilnem mestu Ravenska vas so v primerjavi z
merilnim mestom Zagorje ob Savi mnogo višje, k čemer prispevajo neposredni izpusti iz
cementarne Lafarge in TE Trbovlje. Tudi na merilnem mestu Ravenska vas so najvišje
koncentracije v kurilni sezoni, ko je pogosta temperaturna inverzija in s tem večja občutljivost
okolja. Občasni viški pa so se pojavljali tudi v poletnih mesecih. To je bilo izrazito zlasti v
letu 2002. Menim, da je razlog za to izpad filtrov v cementarni Lafarge.
V letih 2006 in 2007 so se mesečne koncentracije SO2 drastično znižale na račun obratovanja
odžvepljevalnih naprav ter širitve plinovodnega in toplovodnega omrežja.
V nadaljevanju so predstavljene še maksimalne urne koncentracije SO2 (µg/m3) po mesecih
na merilnih mestih Zagorje ob Savi in Ravenska vas, v obdobju 2002 – 2007.
Tabela 11: Maksimalne urne koncentracije SO2 (µg/m3) po mesecih na merilnem mestu
Zagorje ob Savi (presežene mejne vrednosti koncentracij SO2 so označene z rdečim
tiskom)
mesec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

501
403
736
49
26
32

346
693
1165
37
41
10

leto

2002
788 219 478 493 287 405 438 45
350
284
2003
304 651 553 226 415 521 340 38
554
613
2004
628 555 484 659 426 382 105 446 403
183
2005
856 954 401 300 53
137 263 194 305
236
2006
128 161 70
183 40
136 92
8** 27** 34**
2007
31
83
60
43
14
7
13
9
42
78
** informativni podatki – premalo veljavnih podatkov
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
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Grafikon 6: Maksimalne urne koncentracije SO2 (µg/m3) po mesecih na merilnem mestu
Zagorje ob Savi
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
V obdobju 2002 – 2005 so bile mejne vrednosti na merilnem mestu Zagorje ob Savi v
posameznih mesecih močno presežene. Maksimalne urne koncentracije SO2 so največje v
kurilni sezoni. Zlasti izstopa december 2004, ko je bila maksimalna urna koncentracija SO2
1165 µg/m3, kar je bilo mnogo več od mejne vrednosti (410 µg/m3).
V letih 2006 in 2007 maksimalne urne koncentracije SO2 niso bile več presežene, zlasti na
račun odžvepljevalnih naprav.
Tabela 12: Maksimalne urne koncentracije SO2 (µg/m3) po mesecih na merilnem mestu
Ravenska vas (presežene mejne vrednosti koncentracij SO2 so označene z rdečim
tiskom)
mesec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

2002 1120 411
1803 1300 2047 2093 1306 365 569 519
2003 407 972
836 676 1378 1205 1010 203 999 744
2004 603 557
1041 629 1081 562
272 827 517 242
2005 3275 2090 1647 504 196 508
488 202 268 190
2006 190 309** 86
93
111 251** 590 129 152 136
2007 139 206
156 154 55
110
72
220 107 137
** informativni podatki – premalo veljavnih podatkov
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008

561
680
1057
108
179
84

518
1190
1779
142
134
88

leto
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Grafikon 7: Maksimalne urne koncentracije SO2 (µg/m3) po mesecih na merilnem mestu
Ravenska vas
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
V obdobju 2002 – 2005 so bile mejne vrednosti na merilnem mestu Ravenska vas v
primerjavi z merilnim mestom Zagorje ob Savi precej višje. V posameznih mesecih so bile
mejne vrednosti koncentracij SO2 enormno presežene. Zlasti izstopa januar 2005, ko je bila
maksimalna urna koncentracija SO2 3275 µg/m3, kar je bilo mnogo več od mejne vrednosti
(380 µg/m3). Maksimalne urne koncentracije so bile zelo visoke preko celega leta, k čemur sta
prispevali obratovanje cementarne Lafarge z izpadi filtrov in TE Trbovlje. V zimskih mesecih
pa je k visokim urnim koncentracijam SO2 prispevalo še ogrevanje gospodinjstev. V letih
2006 in 2007 maksimalne urne koncentracije SO2 niso bile več presežene, zlasti na račun
odžvepljevalnih naprav.
Naslednji tabeli prikazujeta onesnaženost zraka z ozonom na merilnem mestu Zagorje ob
Savi, v obdobju 2002 – 2007.
Tabela 13: Onesnaženost zraka z ozonom na merilnem mestu Zagorje ob Savi v letu
2002
LETO
Cp –
LETO
Cm/24
Cm/1
8ur>110
u>150
d>65
d>130
3
(µg/m )
2002
34
105
149
18
0
26
0
3
Cp povprečna letna koncentracija (µg/m )
Cm/24 maksimalna 24-urna koncentracija (µg/m3)
Cm/1 maksimalna urna koncentracija (µg/m3)
MIV mejna imisijska vrednost
KIV kritična imisijska vrednost
8 ur>110 število prekoračitev 8-urne MIV 110 µg/m3 v letu
u>150 število ur v letu s preseženo 1-urno MIV 150 µg/m3
d>65 število dni v letu s preseženo 24-urno MIV 65 µg/m3
d>130 število dni v letu s preseženo 24-urno KIV 130 µg/m3
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
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Tabela 14: Onesnaženost zraka z ozonom na merilnem mestu Zagorje ob Savi
(presežene mejne koncentracije so označene z rdečim tiskom)
LETO
Cp – LETO
1 URA
8 UR
3
(µg/m )
MAX
>OV
>AV
MAX
>CV
2003
41
175
0
0
149
35
2004
32
155
0
0
144
5
2005
44
178
0
0
166
27
2006
39
166
0
0
149
22
2007
36
161
0
0
144
13
Cp povprečna letna koncentracija (µg/m3)
Max - maksimalna koncentracija v µg/m3
>OV število primerov s preseženo opozorilno urno vrednostjo
>CV število primerov s preseženo ciljno vrednostjo
>AV število primerov s preseženo alarmno vrednostjo
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
Povprečna letna koncentracija ozona v obdobju 2002 – 2007 ni presegala opredeljene mejne
vrednosti za posamezna leta. V letu 2002 je bilo 18 dni s preseženo 8-urno mejno imisijsko
vrednostjo ter 26 dni s preseženo 24-urno mejno imisijsko vrednostjo. V obdobju 2003 - 2007
je bilo prekoračeno število dni s ciljno vrednostjo, in sicer v letu 2003 in 2005.
Razlog za relativno nizke koncentracije ozona na merilnem mestu Zagorje ob Savi je v tem,
da je samo merilno mesto locirano ob prometnici. Pri izgorevanju fosilnih goriv iz izpuhov
avtomobilov namreč nastajajo molekule NO2, ki ozon v zraku uničijo (ob reakciji ga razbijejo
v molekulo kisika).
Naslednji graf prikazuje letni hod ozona v obdobju 2002 – 2004.
Grafikon 8: Povprečne mesečne koncentracije ozona (µg/m3) po mesecih na merilnem
mestu Zagorje ob Savi
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
Iz grafa je lepo razvidno, da so najvišje koncentracije ozona v poletnih mesecih. Količina
ozona, ki nastaja, je namreč poleg koncentracije in emisij predhodnikov (NOx, hlapni
ogljikovodiki) odvisna tudi od temperature okolja in sončnega sevanja. V poletnih mesecih so
temperature višje in je tudi sončno sevanje bolj intenzivno. Tako prihaja do pospešenih
kemičnih reakcij predhodnikov ozona, pri čemer nastajajo večje količine ozona. V zimskih
mesecih pa je stanje ravno obratno. Na podlagi grafa lahko sklepamo, da so bili meseci maj,
junij, julij in avgust v letu 2003 najbolj vroči, kar je pomenilo tudi višje koncentracije ozona
kot v letih 2002 in 2004.
Eden izmed največjih polutantov v občini Zagorje ob Savi so prašni delci. Spodnja tabela
prikazuje koncentracije delcev PM10 (µg/m3) na merilnem mestu Zagorje ob Savi, v obdobju
2002 – 2007.
Tabela 15: Koncentracije delcev PM10 v zraku µg/m3) na merilnem mestu Zagorje ob
Savi (presežena dopustna koncentracija oz. preseženo dovoljeno število preseganj
dopustne oz. mejne koncentracije so označeni z rdečim tiskom)
24 UR
LETO
Cp –
LETO
max
>DV
>MV
(µg/m3)
2002
129
47
49
133
2003
128
51
81
140
2004
128
45
89
109
2005
162
52
150
2006
233
48
110
2007
134
41
100
Cp povprečna letna koncentracija (µg/m3)
Max - maksimalna koncentracija v µg/m3
>MV število primerov s preseženo mejno vrednostjo
>DV število primerov s preseženo dopustno vrednostjo (mejno vrednostjo (MV) s
sprejemljivim preseganjem)
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
V obdobju 2002 – 2007 so povprečne letne koncentracije PM10 presegale mejne vrednosti.
Prav tako je bilo preseženo število dni s preseženo 24-urno dopustno vrednostjo in mejno
vrednostjo.
Razlog za tako veliko koncentracijo delcev PM10 je poleg prometa še več lokalnih virov
emisij, pa tudi sama geografska lega je neugodna, saj je zlasti v hladni polovici leta pogosta
temperaturna inverzija, ki onemogoča mešanje zraka.

35

Grafikon 9: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM10 (µg/m3) na merilnem mestu
Zagorje ob Savi
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
Povprečne mesečne koncentracije delcev PM10 so največje pozimi in najmanjše poleti. Razlog
za to je pojav temperaturne inverzije v hladni polovici leta. Nastanek temperaturne inverzije
namreč preprečuje navpično izmenjavo zraka in tako ostaja v dolinskih predelih onesnažen
zrak.
Tabela 16: Maksimalne 24-urne koncentracije delcev PM10 (µg/m3) po mesecih na
merilnem mestu Zagorje ob Savi (prekoračena mejna vrednost je označena z rdečim
tiskom)
mesec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

2002 129 92
93
67
56
68
120 92
58
59
2003 128 122 119 77
63
72
60
57
75
58
2004 93
98
128 99
49
58
63
74
71
78
2005 128 162 124 73
59
77
86
53
60
119
** za leti 2006 in 2007 ni podatkov
Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008

36

73
76
85
91

95
87
110
133

Grafikon 10: Maksimalne 24-urne koncentracije delcev PM10 (µg/m3) po mesecih na
merilnem mestu Zagorje ob Savi
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Vir: Kakovost..., 2005; Kakovost..., 2006; Kakovost..., 2007; Kakovost..., 2008
V obdobju 2002 – 2005 so maksimalne 24-urne koncentracije delcev PM10 skoraj vedno
presegale predpisane mejne vrednosti. Na najvišje 24-urne koncentracije delcev PM10, ki so v
zimskem obdobju, vplivajo promet, ogrevanje na les in biomaso ter industrija. V zimskem
obdobju se delci zaradi pojava temperaturne inverzije tako kopičijo v dolini. Razlog za visoko
koncentracijo delcev PM10 v poletnih mesecih pa je pogosto lepo vreme (brez pogostega
dežja, ki bi spiral prašne delce iz prometa in industrije).
Zgoraj navedene ugotovitve kažejo, da se je v občini Zagorje ob Savi onesnaženost zraka z
žveplovim dioksidom bistveno zmanjšala na račun odžvepljevalnih naprav na cementarni
Lafarge in TE Trbolje ter zaradi širjenja toplovodnega in plinovodnega omrežja.
Onesnaženost z ozonom v občini zaenkrat ne predstavlja večjega problema, saj mejne
vrednosti niso bile presežene. V letih 2003 in 2005 je bilo prekoračeno le število dni s ciljno
vrednostjo. Razlog za relativno nizke koncentracije ozona je veliko število molekul NO2, ki
ozon v zraku uničijo (ob reakciji ga razbijejo v molekulo kisika). V občini Zagorje ob Savi pa
izstopa onesnaženost s prašnimi delci PM10. Koncentracija le-teh pa v največji meri narašča
zaradi vse večjega prometa.
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V nadaljevanju je prikazana primerjava povprečnih letnih koncentracij polutantov med občino
Zagorje ob Savi in nekaterimi slovenskimi občinami, ki so v obdobju 2002 – 2007 razpolagale
z ustreznimi merilnimi mesti za spremljanje izbranih polutantov.
STANJE V LETU 2002:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Zagorje ob Savi (merilno
mesto Ravenska vas – 67 µg/m3), sledile so občine Šoštanj (merilno mesto Veliki vrh
– 56 µg/m3), Krško (merilno mesto Krško – 46 µg/m3), Trbovlje (merilno mesto
Dobovec – 40 µg/m3) in Hrastnik (merilno mesto Hrastnik – 22 µg/m3). Najnižje
povprečne letne koncentracije so bile izmerjene v občini Murska Sobota (5 µg/m3)
(Kakovost..., 2005).
- Onesnaženost zraka z ozonom je bila v letu 2002 najvišja na Krvavcu, kjer je
povprečna letna koncentracija znašala 96 µg/m3, najnižja pa v Zagorju (43 µg/m3). V
občini Trbovlje je povprečna letna imisija ozona znašala 65 µg/m3, v Hrastniku pa 46
µg/m3 (Kakovost..., 2005).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2002 izmerjena v
občini Maribor (50 µg/m3), sledili sta občini Zagorje ob Savi in Trbovlje (47 µg/m3)
(Kakovost..., 2005).
STANJE V LETU 2003:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Zagorje ob Savi (merilno
mesto Ravenska vas – 59 µg/m3), sledile so občine Krško (merilno mesto Krško – 55
µg/m3), Šoštanj (merilno mesto Veliki vrh – 45 µg/m3) in Trbovlje (merilno mesto
Dobovec – 28 µg/m3). Najnižje povprečne letne koncentracije so bile izmerjene v
občini Murska Sobota (5 µg/m3) (Kakovost..., 2005)..
- Onesnaženost zraka z ozonom je bila v letu 2003 najvišja na Krvavcu, kjer je
povprečna letna koncentracija znašala 103 µg/m3, najnižja pa v Zagorju (41 µg/m3). V
sosednji občini Trbovlje je povprečna letna koncentracija ozona znašala 78 µg/m3, v
Hrastniku pa 52 µg/m3 (Kakovost..., 2005).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2003 izmerjena v
občini Maribor (58 µg/m3), sledili sta občini Trbovlje (52 µg/m3) in Zagorje ob Savi
(51 µg/m3) (Kakovost..., 2005).
STANJE V LETU 2004:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Trbovlje (merilno mesto
Kovk – 61 µg/m3), sledile so občine Zagorje ob Savi (merilno mesto Ravenska vas –
43 µg/m3), Krško (merilno mesto Krško – 37 µg/m3) in Šoštanj (merilno mesto Veliki
vrh – 30 µg/m3). Najnižje povprečne letne koncentracije so bile izmerjene v občini
Murska Sobota (5 µg/m3) (Kakovost..., 2005).
- Onesnaženost zraka z ozonom je bila v letu 2004 najvišja na Krvavcu, kjer je
povprečna letna koncentracija znašala 95 µg/m3, najnižja pa v Zagorju (32 µg/m3). V
občini Trbovlje je povprečna letna koncentracija ozona znašala 69 µg/m3, v Hrastniku
pa 43 µg/m3 (Kakovost..., 2005).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2004 izmerjena v
občini Maribor (46 µg/m3), sledili sta občini Zagorje ob Savi (45 µg/m3) in Trbovlje
(40 µg/m3). Drugje mejna vrednost povprečne koncentracije PM10 ni bila presežena
(Kakovost..., 2005).
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STANJE V LETU 2005:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Zagorje ob Savi (merilno
mesto Ravenska vas – 42 µg/m3), sledile so občine Krško (merilno mesto Krško – 36
µg/m3), Šoštanj (merilno mesto Veliki vrh – 33 µg/m3) in Trbovlje (merilno mesto
Kovk – 30 µg/m3). Drugje tovrstna mejna vrednost ni bila presežena. Najnižje
povprečne letne koncentracije so bile izmerjene v občini Celje (3 µg/m3) (Kakovost...,
2006).
- Onesnaženost zraka z ozonom je bila v letu 2005 najvišja na Krvavcu, kjer je
povprečna letna koncentracija znašala 98 µg/m3, najnižja pa v Hrastniku (35 µg/m3). V
občini Trbovlje je povprečna letna koncentracija ozona znašala 37 µg/m3, v Zagorju
ob Savi pa 44 µg/m3 (Kakovost..., 2006).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2005 izmerjena v
občini Trbovlje (55 µg/m3), sledile so občine Zagorje ob Savi (52 µg/m3), Celje (43
µg/m3) in Maribor (43 µg/m3). Drugje mejna vrednost za povprečno koncentracijo
PM10 ni bila presežena (Kakovost..., 2006).
STANJE V LETU 2006:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Krško (merilno mesto
Krško – 23 µg/m3) in Šoštanj (merilno mesto Veliki vrh – 20 µg/m3). Drugje mejna
vrednost povprečne letne koncentracije ni bila presežena (Kakovost..., 2007).
- Povprečna letna koncentracija ozona je bila pod mejno vrednostjo le v občini Zagorje
ob Savi (39 µg/m3). Najvišja je bila na Krvavcu (100 µg/m3). V občini Trbovlje je
povprečna letna koncentracija ozona znašala 72 µg/m3, v Hrastniku pa 50 µg/m3
(Kakovost..., 2007).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2006 izmerjena v
občini Zagorje ob Savi (48 µg/m3), sledile so občine Maribor (47 µg/m3), Celje (45
µg/m3) in Trbovlje (42 µg/m3). Drugje mejna vrednost za povprečno koncentracijo
PM10 ni bila presežena (Kakovost..., 2007).
STANJE V LETU 2007:
- Povprečne letne koncentracije SO2 so bile najvišje v občini Zagorje ob Savi (merilno
mesto Ravenska vas – 14 µg/m3) in Šoštanj (merilno mesto Veliki vrh – 14 µg/m3).
Vendar pa ti koncentraciji nista presegli mejne vrednosti (Kakovost..., 2008).
- Povprečna letna koncentracija ozona je bila pod mejno vrednostjo le v občini Zagorje
ob Savi (36 µg/m3). Najvišja je bila na Krvavcu (96 µg/m3). V občini Trbovlje je
povprečna letna koncentracija ozona znašala 67 µg/m3, v Hrastniku pa 44 µg/m3
(Kakovost..., 2008).
- Najvišja povprečna letna koncentracija delcev PM10 je bila v letu 2007 izmerjena v
občini Zagorje ob Savi (41 µg/m3) in Celje (41 µg/m3), sledila je občina Maribor (40
µg/m3). Drugje mejne vrednosti niso bile presežene (Kakovost..., 2008).
Iz podatkov je razvidno, da sta bili v obdobju 2002 – 2007 preseženi mejna vrednost
koncentracij ozona in delcev PM10 v večjem delu Slovenije. Med letoma 2006 in 2007 pa
koncentracije žveplovega dioksida niso nikjer več presegale mejne vrednosti. Razlog za to so
odžvepljevalne naprave. Po stopnji onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom je bila občina
Zagorje ob Savi vedno na prvem mestu, z izjemo let 2004 in 2006. Onesnaženost zraka z
ozonom je bila v občini Zagorje ob Savi, z izjemo leta 2005, vedno najmanjša. Po stopnji
onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM10 je bila občina Zagorje ob Savi vedno v ospredju, v
letih 2006 in 2007 pa celo na prvem mestu.
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8.3.

KISLOST PADAVIN

Škodljive snovi iz zraka na tla pridejo na dva različna načina, in sicer v obliki plinov in trdnih
delcev ali pa kot kapljice (npr. rosa) in padavine. Med škodljivimi snovmi v zraku sta
vsekakor žveplov dioksid in dušikovi oksidi. Ko nastanejo padavine, v ozračju pride do
kemičnih reakcij žveplovih dioksidov in dušikovih oksidov z deževnico, pri čemer postane leta kisla. Po mednarodnem dogovoru so padavine kisle, ko imajo pH manjši od 5,6 (Ciglar,
1997).
Za občino Zagorje ob Savi se ne meri kislost padavin. Vendar pa lahko na podlagi velikih
koncentracij žveplovega dioksida v preteklosti sklepamo, da so bile nad območjem občine
prisotne tudi kisle padavine. Dokaz kislih padavin so tudi poškodovana drevesa v Ravenski
vasi.
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9. VPLIVI KAKOVOSTI ZRAKA
Onesnažen zrak v svoji okolici pušča negativne posledice. Le-te se kažejo v boleznih ljudi,
poškodovani vegetaciji, bolnem živalstvu ter tudi na neživih delih narave, kot so poškodovane
zgradbe v smislu okrušenosti in raztapljanja kamnin.

9.1.
VPLIVI KAKOVOSTI ZRAKA NA ZDRAVJE ČLOVEKA IN
NJEGOVO BIVALNO OKOLJE
O povezavi med onesnaženostjo zraka in zdravjem prebivalstva je bilo opravljenih že veliko
domačih in tujih raziskav. Vsem je skupno to, da onesnažen zrak zagotovo negativno vpliva
na zdravje ljudi. V nadaljevanju bom navedla poglavitne ugotovitve nekaterih raziskav.
 Vsako leto zaradi onesnaženega zraka umre 3 milijone svetovnega prebivalstva (v
prometnih nesrečah vsako leto umre 1 milijon svetovnega prebivalstva (FischlowitzRoberts, 2002).
 Onesnažen zrak vpliva tudi na porast splavov pri ženskah. Raziskava v Riu de Janeiru
je pokazala, da so ženske, ki so zanosile v zimskih mesecih, ko so koncentracije
polutantov najvišje, imele spontani splav tudi dvakrat pogosteje kakor ženske, ki so
zanosile v drugih mesecih (Študija: Onesnaženi zrak ..., 2009).
 Raziskava v Čilu iz leta 2009 je pokazala, da je izpostavljanje onesnaženemu zraku
neposredno povezano z glavoboli (Onesnažen zrak povezujejo ..., 2009).
 Raziskava v Bostonu iz leta 2008 je pokazala, da onesnažen zrak negativno vpliva na
umske sposobnosti otrok. Le-ti namreč dosežejo v povprečju 3,4 točke IQ manj na
testih IQ (Onesnažen zrak znižuje IQ otrok, 2008).
 V Evropi se v povprečju pričakovana življenjska doba zaradi onesnaženega zraka
skrajša za 8,6 meseca (Onesnažen zrak stane milijarde, 2005).
 Študija The Lanclet iz leta 2000 je pokazala, da zaradi onesnaženega zraka v Franciji,
Avstriji in Švici skupaj na leto umre več kot 40.000 ljudi. Zaradi onesnaženega zraka
je povečano število astmatičnih napadov, srčnih obolenj, kroničnih obolenj dihal in
srčnih infarktov (Fischlowitz-Roberts, 2002).
 Med najbolj onesnaženimi območji v Sloveniji izstopajo Mežica, Celje in Zasavska
regija. Večina rezultatov študij v Sloveniji, opravljenih za Zasavje, Mežiško dolino,
Ljubljano, Škofjo Loko, Velenje, Celje in mariborsko regijo je pokazala, da število
akutnih obolenj dihal narašča vzporedno z onesnaženostjo zraka. Vrh obolenj se
pojavlja jeseni in pozimi, ko je zrak najbolj onesnažen (Macarol-Hiti, 1997).
Onesnaževanje okolja postaja vedno večji svetovni problem. Na zdravje ljudi vplivajo različni
dejavniki, ki jih je nemogoče omejiti in ločiti. Prebivalci občine Zagorje ob Savi so ogroženi
zlasti zaradi vplivov emisij iz prometa, industrije in naselij oz. gospodinjstev.
Onesnažila lahko delujejo kot sprožilec bolezni, le redko pa so glavni povzročitelj bolezni ali
smrti (Pačnik et al., 2001). Žveplov dioksid je brezbarven in nevnetljiv plin, ki draži oči in
dihalne organe. Kratkoročno izpostavljanje žveplovemu dioksidu pri astmatikih povzroči
astmatični napad tudi po 5- do 10-minutnem izpostavljanju večjim koncentracijam.
Dolgoročno izpostavljanje lahko vodi do kroničnega bronhitisa. Če smo ljudje aktivni, hitreje
dihamo, ter tako vase »vsrkamo« višje koncentracije žveplovega dioksida (Likar, 1998). Že
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nizke koncentracije prizemnega ozona povzročajo zdravstvene težave, kot so oteženo dihanje
in razvoj dihalnih bolezni. Ozon najbolj ogroža zdravje astmatikov in ljudi s kronično
obstruktivno boleznijo pljuč (Likar, 1998). Sestavni del prašnih delcev so tudi težke kovine in
policiklični aromatski ogljikovodiki, ki lahko vplivajo na pojav rakavih obolenj. Poleg tega
prašni delci dražijo oči in dihalne organe, povzročajo bolezni ožilja, vplivajo na zvišanje
krvnega pritiska, kar lahko posledično vodi do srčnega infarkta (Pačnik et al., 2001).
Za občino Zagorje ob Savi sta bili opravljeni le dve raziskavi na temo vpliva onesnaženega
zraka na zdravje ljudi. To sta Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost raka ter umrljivost v
osmih opazovanih občinah v Sloveniji (Pačnik et al., 2001) in Proučevanje vpliva okolja na
pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev na območju občine
Zagorje ob Savi (Eržen et al., 2006).
Raziskavo Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost raka ter umrljivost v osmih opazovanih
občinah v Sloveniji je izvajal ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave.
Proučevanje vpliva okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti
prebivalcev na območju občine Zagorje ob Savi pa je izvajal ZZV Celje.

9.1.1. KRONIČNE BOLEZNI DIHAL
V raziskavi o vplivu okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti je bilo
proučevano območje občine Zagorje ob Savi razdeljeno na krajevne skupnosti (Franc Farčnik,
Jože Marn, Kisovec – Loke, Podkum, Ravenska vas, Rudnik – Toplice, Čemšenik, Izlake,
Kotredež, Mlinše – Kolovrat, Senožeti – Tirna, Šentgotard) (Eržen et al., 2006).
V raziskavo so bili vključeni osnovnošolski otroci od prvega do četrtega razreda, skupaj 670
otrok. Razredniki so otrokom razdelili vprašalnike, ki so jih izpolnili starši. Izpolnjevanje
vprašalnikov je potekalo v maju in juniju 2005. Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnika,
so izvajalci dopolnili s podatki iz zdravstvene komisije. Vpogled v zdravstveno
dokumentacijo otrok je bil možen le, če so se s tem strinjali starši (Eržen et al., 2006).
Raziskava je pokazala, da so bili otroci, ki so bivali na bolj onesnaženih delih občine
(krajevne skupnosti Ravenska vas, Rudnik – Toplice, Jože Marn, Franc Farčnik, Podkum,
Kisovec – Loke) bolj dovzetni za astmo, kronični bronhitis in alergije. Tisti otroci, ki so bivali
na manj onesnaženih območjih občine (krajevne skupnosti Čemšenik, Izlake, Kotredež,
Šentgotard, Mlinše – Kolovrat, Senožeti – Tirna), pa niso bili zelo izpostavljeni kroničnim
boleznim dihal (Eržen et al., 2006).
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Slika 12: Pogostost kroničnih bolezni dihal otrok po krajevnih skupnostih občine
Zagorje ob Savi

Avtor: Ivana Matošević
Vir: Eržen et al., 2006
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9.1.2. DRUGE KRONIČNE BOLEZNI
Onesnažen zrak lahko prispeva tudi k povečanemu tveganju oziroma pojavnosti drugih
kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, zvišan krvni tlak in podobno. Podatki, ki so
bili uporabljeni v predhodno omenjeni raziskavi, so bili zbrani v okviru raziskave »Dejavniki
tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije«. Na podlagi baze
podatkov Centralnega registra prebivalstva je vzorčenje opravil SURS. V raziskavi je
sodelovalo 75 občanov, starih od vključno 25 do vključno 64 let. Občani so po pošti dobili
ankete, ki so jih izpolnili. Anketiranje je potekalo od sredine maja do tretjega tedna v juniju
leta 2001 (Eržen et al., 2006).
Raziskava je pokazala, da je bilo kroničnih bolezni v sami občini Zagorje ob Savi veliko, kar
vpliva na zmanjšanje biološke in ekonomske sposobnosti prebivalstva. Na pojav kroničnih
bolezni vplivajo socialno-ekonomski, kulturni in okoljski dejavniki. Pogostost kroničnih
bolezni srca in ožilja (angina pektoris, srčna kap, možganska kap, srčno popuščanje) je med
odraslimi prebivalci občine Zagorje ob Savi znašala 17,3 %, kar je bilo bistveno več od
povprečja v Sloveniji (10,5 %) (Eržen et al., 2006).
Grafikon 11: Ocena pogostosti izbranih bolezni srca in ožilja v občini Zagorje ob Savi in
Sloveniji
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Vir: Eržen et al., 2006

9.1.3. RAKAVA OBOLENJA
Podatki o prebivalcih, zbolelih za rakom, so bili pridobljeni iz podatkovne baze Registra raka
za Slovenijo, podatki o številu prebivalcev pa iz SURS-a. Analizirani sta bili dve časovni
obdobji: 1984 – 1993 in 1994 – 2003 (Eržen et al., 2006).
Pojav rakavega obolenja ni možno povezati z enim samim dejavnikom, saj je bolezen rezultat
delovanja večih dejavnikov (fizikalni in biološki dejavniki, dedna nagnjenost, naključje,
onesnaženo delovno ali bivalno okolje,...) (Eržen et al., 2006).
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Tabela 17: Dejavniki tveganja v Sloveniji, ki prispevajo k umrljivosti zaradi raka
Dejavnik tveganja
Delež vseh smrti za rakom (%)
prehrana in telesna dejavnost
30
kajenje
16
infekcije
9
reproduktivni dejavniki
7
poklic
4
okolje
1-4
alkohol
3
UV sevanje in ionizirajoče sevanje naravnega ozadja
3
Vir: Eržen et al., 2006
Raziskava je pokazala, da so v občini Zagorje ob Savi za rakom večinoma zboleli starejši
prebivalci. V tabelah je prikazano, koliko ljudi v občini Zagorje ob Savi je zbolelo za
določeno vrsto raka. V prvem obdobju (1984 – 1993) je največ moških zbolelo za rakom na
pljučih, želodcu, debelem črevesu in danki. Največ žensk je zbolelo za rakom na dojki,
debelem črevesu in danki. V prvem obdobju je za rakom zbolelo več moških kot žensk. V
drugem obdobju (1994 – 2003) je največ moških zbolelo za rakom na pljučih, debelem
črevesu in danki ter na prostati. Največ žensk je zbolelo za rakom na dojki, debelem črevesu
in danki. Tudi v tem obdobju je za rakom zbolelo več moških. Iz podatkov je razvidno, da se
je število občanov, obolelih za rakom, skozi leta povečevalo. Sklepati je možno, da k rakavim
obolenjem poleg ostalih dejavnikov prispeva svoj delež tudi onesnažen zrak v občini Zagorje
ob Savi (Eržen et al., 2006).
Tabela 18: Število obolelih moških za različnimi vrstami raka v občini Zagorje ob Savi,
1984–2003
Obdobje
Mesto raka
Število moških

1984 - 1993

1994 - 2003

usta in žrelo
želodec
debelo črevo in danka
pljuča
prostata
vsi raki
usta in žrelo
želodec
debelo črevo in danka
pljuča
prostata
vsi raki

19
34
34
60
19
308
24
33
55
71
39
378

Vir: Eržen et al., 2006
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Tabela 19: Število obolelih žensk za različnimi vrstami raka v občini Zagorje ob Savi,
1984–2003
Obdobje
Mesto raka
Število žensk

1984 - 1993

1994 - 2003

želodec
debelo črevo in danka
pljuča
dojka
maternični vrat
vsi raki
želodec
debelo črevo in danka
pljuča
dojka
maternični vrat
vsi raki

17
38
14
49
13
256
15
56
21
90
12
370

Vir: Eržen et al., 2006
V primerjavi s celotno Slovenijo je bilo v občini Zagorje ob Savi v obdobju 1984 – 1993
tveganje kateregakoli raka pri moških in ženskah statistično večje. Pri moških v občini
Zagorje ob Savi je bilo tveganje v primerjavi s Slovenijo opazno večje pri želodčnem raku.
Pri ženskah v občini v primerjavi s Slovenijo je bilo tveganje opazno večje pri raku debelega
črevesa in danke. Za obdobje 1994 – 2003 pa je značilno, da se je tveganje kateregakoli raka v
občini Zagorje ob Savi izenačilo s tveganjem v celotni Sloveniji (Eržen et al., 2006).
V raziskavi Razširjenost rakavih bolezni v Sloveniji in Zasavju, ki jo je izvajal Onkološki
inštitut Ljubljana, pa so rezultati pokazali, da je bilo v obdobju 1986 – 2005 tveganje za
rakom na pljučih statistično večje pri prebivalcih Zasavja. Pri moških je bilo prav tako
statistično večje tveganje za rakom glave in vratu, pri ženskah pa za rakom debelega črevesa
in danke. Tveganje ostalih rakov je bilo povprečno ali podpovrečno (Zadnik, V., Primic
Žakelj, M., Žagar, T., 2008).

9.1.4. UMRLJIVOST
Analiza umrljivosti je bila opravljena s pomočjo deskriptivne epidemiološke metode dela.
Viri podatkov za preučevanje umrljivosti so bili podatki Inštituta za varovanje zdravja in
Statističnega urada republike Slovenije. Izračunana je bila starostno standardizirana stopnja
umrljivosti za občino Zagorje ob Savi in preostalo Slovenijo. Za starostno standardizacijo
umrljivosti je bila uporabljena neposredna metoda standardizacije, kot osnova pa je služila
evropska standardna populacija. Starostno standardizirane stopnje umrljivosti občine Zagorje
ob Savi in preostale Slovenije so bile primerjane med seboj z razmerjem stopenj, to je razliko
v povprečnem tveganju za umrljivost zaradi bolezni dihal. Primerjava stopnje umrljivosti je
bila izdelana za obdobje 2000 – 2005 (Eržen et al., 2006).
Analiza stopnje umrljivosti za obdobje 2000 – 2005 je pokazala, da je v občini Zagorje ob
Savi v primerjavi s celotno Slovenijo večje tveganje za smrt zaradi obolenj dihal in obtočil,
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medtem ko so tveganja, da bi ljudje umrli zaradi drugih bolezni, izenačena ali pa manjša od
povprečja za Slovenijo (tabela 20) (Eržen et al., 2006).
S pomočjo analize umrljivosti spremljamo naravno gibanje prebivalstva. Specifične stopnje
umrljivosti pokažejo razlike v umrljivosti med posameznimi skupinami ljudi, starostno
standardizirane stopnje umrljivosti (SSSU) pa omogočajo primerjanje umrljivosti med
posameznimi območji (Eržen et al., 2006).
Tabela 20: Primerjava SSSU na 100.000 prebivalcev zaradi najpogostejših vzrokov
smrti med občino Zagorje ob Savi in Slovenijo, 2000–2005
Najpogostejši vzroki smrti (po poglavjih Razmerje SSSU – občina Zagorje ob
Savi/ostala Slovenija
MKB10)
rakasta obolenja
1,00
bolezni obtočil
1,08
bolezni dihal
1,10
bolezni prebavil
0,85
zunanji vzroki smrti
0,91
Vir: Eržen et al., 2006
Pregled starostno standardiziranih stopenj umrljivosti je v raziskavi pokazal, da so prebivalci
občine Zagorje ob Savi najbolj pogosto umirali zaradi bolezni obtočil, dihal in rakastih
obolenj. Sledile so poškodbe in bolezni prebavil. Delež oseb, ki so na območju občine Zagorje
ob Savi umrle zaradi bolezni obtočil, je bil skoraj 40 %, kar je bilo malo več kot v Sloveniji
(38,8 %). Delež oseb, ki so umrle zaradi rakavih obolenj, je bil 28,4 %, kar je bilo več od
slovenskega povprečja (25,9 %) (Eržen et al., 2006).
Grafikon 12: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (na 100.000 prebivalcev)
zaradi najpogostejših vzrokov smrti, občina Zagorje ob Savi in Slovenija, povprečje
1996–2000
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Vir: Eržen et al., 2006
V raziskavi »Industrijsko onesnaževanje in zbolevnost zaradi raka ter umrljivost v osmih
opazovanih občinah v Sloveniji« je bila opravljena analiza desetletne umrljivosti in pojavnosti
raka pri ljudeh. Raziskava je obsegala občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Velenje,
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Ravne, Radovljica, Tolmin in Kočevje (Pačnik et al., 2001). V nadaljevanju bom prikazala
rezultate raziskave za občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ter jih primerjala s
preostalo Slovenijo.
Občine so bile primerjane med seboj po povprečni letni umrljivosti zaradi bolezni prebavil in
zaradi raka, za obdobje 1986 – 1995. Raziskava je pokazala, da je največ moških iz občine
Trbovlje umrlo zaradi bolezni prebavil, sledili sta občini Hrastnik in Zagorje ob Savi. Največ
žensk pa je zaradi bolezni prebavil umrlo v občini Trbovlje, sledili sta Hrastnik in Zagorje. V
celotnem obdobju 1986 – 1995 je bil delež umrlih v občini Zagorje ob Savi višji od preostale
Slovenije. Največ moških je zaradi rakavih obolenj umrlo v občini Trbovlje, sledili sta občini
Zagorje ob Savi in Hrastnik. Največ žensk je zaradi rakavih obolenj umrlo v občini Hrastnik,
sledili sta občini Trbovlje in Zagorje ob Savi. Tudi delež umrlih zaradi rakavih obolenj je bil v
obdobju 1986 – 1995 višji od preostale Slovenije (Pačnik et al., 2001).
Grafikon 13: Povprečna letna starostno standardizirana umrljivost zaradi bolezni
prebavil v obdobju 1986-1995
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Hrastnik

Grafikon 14: Povprečna letna starostno standardizirana umrljivost zaradi raka v
obdobju 1986-1995
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Iz rezultatov raziskav, ki sta bili opravljeni za občino Zagorje ob Savi, je razvidno, da občani
nadpovprečno obolevajo za boleznimi dihal in srca, obtočil in rakavimi obolenji. V primerjavi
s Slovenijo je bilo v občini Zagorje ob Savi večje tveganje za smrt zaradi obolenj dihal in
obtočil. Koncentracije žveplovega dioksida, ki so bile v občini še pred kratkim previsoke, in
še danes previsoke koncentracije delcev PM10, so eden izmed glavnih krivcev za pojav
omenjenih bolezni.

9.2.

ONESNAŽEN ZRAK IN NARAVA

Onesnažen zrak je vsekakor pustil in še pušča negativen pečat v naravi. Onesnaženost zraka
se kaže v propadanju gozda, zastrupljanju rastlinstva, prsti in živali ter vodnih virov.
Prašni delci rastline obremenjujejo s svojim usedanjem na njihove liste. Otežkočen je proces
fotosinteze, saj sončna svetloba ne more prodreti v listne reže tako intenzivno, kot če na listni
ploskvi ne bi bilo plasti prahu. Na delce prahu se v ozračju lepijo med drugim tudi strupene
težke kovine, ki jih lahko rastline »vsrkajo« skozi listne reže ter tako postanejo še dodatno
obremenjene.
Težke kovine iz ozračja padejo na tla preko padavin. Raziskave v letu 1997 so pokazale, da so
bile v travniških tleh na območju občine Zagorje ob Savi presežene mejne imisijske vrednosti
za kobalt, nikelj, kadmij, svinec in cink v travniških tleh. Opozorilne imisijske vrednosti so
presegle koncentracije niklja, svinca in cinka. V vrtnih tleh je mejno vrednost presegla
vsebnost arzena (Vudrag, 2008). Analize težkih kovin (1999 – 2001), opravljene za različne
globine prsti v Ravenski vasi, so pokazale, da so bile za kadmij prekoračene mejne in
opozorilne imisijske vrednosti, za arzen in kobalt pa je bila prekoračena mejna imisijska
vrednosti (Pačnik et al., 2001).
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Rastline težke kovine preko svojih korenin črpajo vase, kar njihovo obremenjenost še
stopnjuje. Vrtnine na območju občine Zagorje ob Savi so obremenjene s številnimi težkimi
kovinami, med katerimi najbolj izstopata kadmij in nikelj (Vudrag, 2008).
Ko živali in ljudje zaužijejo rastline/vrtnine, se v njihovih organizmih prav tako kopičijo težke
kovine. Živali poleg težkih kovin v svoj organizem preko dihal prejemejo tudi ostale
polutante. Raziskave iz leta 1998 o vsebnosti težkih kovin (Cd, Pb, Hg, As, Zn, Cu, Ni, Cr) v
tkivih srnjadi so pokazale, da le-te ne dosegajo vrednosti, ki bi ogrožale življenje teh živali.
Vsebnost kadmija (Cd) in živega srebra (Hg) pa je v ledvicah in jetrih živali tako visoka, da ta
organa nista primerna za prehrano ljudi (Pačnik et al., 2001).
Preko padavin in podtalne vode težke kovine pridejo tudi v vodne tokove, kjer vplivajo na
večjo onesnaženost le-teh. Onesnaževalom so podvrženi tudi vodni organizmi.
Ozon negativno vpliva na gozdove. Ko so mejne vrednosti koncentracij ozona presežene,
nastanejo poškodbe na drevesih, kot so prezgodnje odpadanje listov in iglic (Likar, 1998).
Tako kot ozon tudi žveplov dioksid poškoduje rastlinstvo. Listi na rastlinah pobledijo.
Žveplov dioksid v listni ploskvi oksidira molekule kloroplasta, posledično ima list manj
klorofilov, zaradi česar je zmanjšana fotosinteza (Pačnik et al., 2001). Kadar se žveplov
dioksid spremeni v žvepleno kislino in le ta pade na tla v obliki kislih padavin, ki spirajo iz tal
številne rudninske snovi, začno drevesa propadati (Likar, 1998). V občini Zagorje ob Savi so
gozdovi najbolj poškodovani na območju Ravenske vasi, saj so bile tam zaradi neposrednega
vpliva TE Trbovlje in cementarne Lafarge koncentracije žveplovega dioksida najvišje. V
Ravenski vasi je bil vpliv kislih padavin viden na listih bukve in na iglicah smreke, saj je
delež žvepla presegel normalno vrednost 0,097 % (Pačnik et al., 2001).
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Grafikon 15: Vsebnost žvepla v iglicah tekočih letnikov smreke v letih 1999, 2000, 2001,
Ravenska vas
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Vir: Pačnik et al., 2001
Grafikon 16: Vsebnost žvepla v listih bukve v letih 1999 in 2000, Ravenska vas
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Na podlagi raziskav o poškodovanosti dreves v okolici TE Trbovlje je možno sklepati, da so v
občini Zagorje ob Savi poškodovani gozdovi, ki so v okolici TE Trbovlje, saj se iz njenega
dimnika daleč naokoli širijo emisije. Tako so na udaru drevesa na območju krajevnih
skupnosti Ravenska vas, Jože Marn, Franc Farčnik, Rudnik – Toplice, Loke – Kisovec in
Podkum.
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10. ODZIVI NA ONESNAŽENOST ZRAKA
V svetu se že izvaja vrsta ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, kot so: prehod s fosilnih
goriv na obnovljive vire energije, spodbujanje razvoja in večje uporabe javnega prometa,
gradnja kolesarskih stez, zaprtje mestnega središča za osebni prevoz, prepoved vožnje ob
določenih dnevih oziroma urah v letu, prehod s težke industrije na lahko industrijo, širjenje
plinovodnega in toplovodnega omrežja za ogrevanje, povečevanje območij za pešče,
subvencioniranje javnega prevoza, uvedba sistema izposoje koles, itd.
V občini Zagorje ob Savi je treba zmanjšati onesnaženost zraka. Pri načrtovanju prostorskega
razvoja je pomembno, da se z ukrepi prostorske politike razmeščanja poselitve, infrastrukture
in gospodarskega razvoja zmanjša obremenjevanje bivalnega okolja.
Dejstvo je, da je gostota poselitve znotraj občine Zagorje ob Savi največja v dolinskih
predelih. Tam je nujno potrebno omejiti gradnjo novih stanovanj in ostalih objektov. Namesto
tega je bolje obnoviti stavbe, ki so v slabem stanju. Poselitev bi bilo smiselno povečati v
višjih delih občine, ki niso pod vplivom temperaturne inverzije. Na tak način bi se škodljive
emisije v dolinskih predelih zmanjšale.
V dolinskih predelih pa sta zgoščeni tudi industrija ter infrastruktura. SVEA in IGM sta že
pridobila okoljevarstveno dovoljenje in s tem vzpostavila sistem ravnanja z okoljem, ter tako
posredno zmanjšala svoje vplive na okolje. V termoelektrarni Trbovlje in cementarni Lafarge
sta odžvepljevalni napravi zmanjšali koncentracije žveplovega dioksida v zraku. V
termoelektrarni Trbovlje prva proizvodna enota proizvaja električno energijo iz rjavega
premoga zasavskih premogovnikov, druga proizvodna enota pa je zgrajena kot plinsko-parni
objekt, kar pomeni, da se za proizvodnjo električne energije uporablja plinsko olje (TE
Trbovlje, 2009). V TE Trbovlje je potrebna tudi sanacija dimnika. V primeru preseganja
kritičnih vrednosti imisij bi bilo smiselno v TE Trbovlje zmanjšati proizvodnjo električne
energije.
Naslednja preventiva za zmanjšanje emisij je varčevanje z električno energijo: smiselno bi
bilo vlagati v izolacijo stavb, izklapljati bi bilo potrebno električne naprave v času njihove
neuporabe, uporabljati varčne žarnice, prati perilo med vikendom, ko je nižja tarifa elektrike,
težiti k varčni uporabi svetil v gospodinjstvih, dvigniti cene tarife električne energije, itd. V
višjih predelih občine, ki so na sončni strani, bi bilo smiselno pridobivati električno energijo z
izgradnjo objektov, namenjenih pridobivanju električne energije iz sončne svetlobe. Na ta
način bi lahko ogrevali gospodinjstva, ter tako tudi zmanjšali dnevne emisije polutantov iz
industrij, še posebej TE Trbovlje.
Širitev toplovodnega in plinovodnega omrežja prav tako prispeva k izboljšanju kakovosti
zraka. Kop Zagorje za proizvodnjo toplote kot gorivo uporablja lesno biomaso, ki je obnovljiv
vir in kot tak ugoden. Problem pri kurjenju biomase pa je povečanje količine prašnih delcev v
zraku. Zato bi lahko Kop Zagorje poskrbel za čimboljše čistilne filtre, ki bi v ozračje izpuščali
minimalno količino prašnih delcev. Občina ali država bi lahko subvencionirala namestitev
čistilnih filtrov v dimnike gospodinjstev, ki za ogrevanje še vedno uporabljajo les. Na tak
način bi se do neke mere preprečilo izpuste prašnih delcev v ozračje. Subvencionirana bi bila
lahko tudi priključitev na toplovod in plinovod.
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Na področju cestno prometne infrastrukture je potrebna razbremenitev cestnega odseka
Zagorje ob Savi-Kisovec-Izlake. Kot primer alternativne poti je cestna povezava Kotredež –
Ržiše – Jesenovo – Šentgotard. Javni potniški promet je vsekakor potrebno razvejati, saj je
znotraj same občine le 7 linij, in sicer: Podklanec/Orehovica – Zagorje ŽP, Zagorje – Tirna,
Zagorje – Kolovrat – Medija, Zagorje – Podkum, Zagorje – Kandrše, Zagorje – Jesenovo –
Čemšenik, Zagorje – Limovce – Dobrljevo. V občini pa so še 3 linije, ki povezujejo samo
občino s sosednjimi občinami: Zagorje – Trbovlje, Zagorje – Moravče, Zagorje – Litija –
Sneberje – Ljubljana (Integral Zagorje, 2009). Če bi občina uvedla nove prometne linije
znotraj same občine, kot tudi z večjimi zaposlitvenimi središči izven občine, bi prebivalci
vsekakor posegali po javnem prevozu. Dobro bi bilo, če bi občina javni prevoz tudi
subvencionirala. Več linij izven »centrov onesnaženosti« bi pomenilo razbremenitev le-teh.
V obdobju preseženih mejnih oziroma kritičnih imisij prašnih delcev bi bilo zaželjeno
omejevanje ali celo prepoved cestnega prometa, vse dokler se stanje ne bi izboljšalo.
Tudi vsak posameznik lahko na različne načine prispeva k izboljšanju kakovosti zraka.
Emisije lahko zmanjšamo tako, da osebnih avtomobilov ne uporabljamo po nepotrebnem, da
ne kupujemo avtomobilov, ki porabljajo večje količine goriva in imajo slabše izgorevanje z
velikimi količinami emisij, pazimo, da na bencinskih črpalkah ne razlivamo bencina ipd.
Namesto avtomobilov lahko uporabljamo javni prevoz, pešačimo ali kolesarimo. V občini bi
bilo potrebno zgraditi kolesarske steze in s tem razbremeniti številne cestne odseke.
Preventivni ukrep za občino Zagorje ob Savi glede onesnaženosti okolja bi lahko bil sprejetje
zakona o prepovedi gradnje težke industrije na območju celotnega Zasavja.
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11. ZAKLJUČEK
Za občino Zagorje ob Savi je značilna velika reliefna pestrost. Dolinski predeli in slabša
prevetrenost pogojujeta nastanek temperaturne inverzije v hladni polovici leta, kar vpliva na
občutljivost ozračja. Pritiski na ozračje so se pričeli že z naseljevanjem v občino, ko so ljudje
za ogrevanje domov uporabljali domači premog in les. Izgorevanje teh dveh energetskih virov
je pomenilo izpuste prahu in SO2 v ozračje. Pritiski na ozračje so se zelo povečali z razvojem
premogovništva, ki se je pričelo leta 1755, razmah pa je doživelo z izgradnjo Južne železnice
leta 1849, ki je postala glavni porabnik premoga. Gradnja prometnih poti zaradi poselitve in
kasneje industrializacije je imela na samo ozračje negativen vpliv, saj so pri gradnji nastajale
ogromne količine prahu, po drugi strani pa sta promet in nova industrijska podjetja prispevala
k vse večjim koncentracijam SO2, NOx, CO2, prašnih delcev in prizemnega ozona v ozračju.
Danes premogovništvo nima več pomembne vloge, saj je zagorski rudnik zaprt. Ob
nazadovanju premogovništva je postala pomembna industrija, ki je danes poleg poselitve in
prometa glavni vir emisij polutantov v občini Zagorje ob Savi. K emisijam SO2 največ
prispeva industrija, k emisijam prašnih delcev PM10 in nastanku prizemnega ozona pa
industrija in promet. Zlasti v hladni polovici leta ozračje dodatno obremenjujejo
gospodinjstva z ogrevanjem bivališč.
V obdobju 2002 – 2005 so bile koncentracije SO2 na merilnih mestih Zagorje ob Savi in
Ravenska vas vseskozi visoke in so pogosto presegale tudi mejne imisijske vrednosti.
Preseganja mejnih vrednosti in dovoljenih vrednosti koncentracij SO2 so na merilnem mestu
Ravenska vas v primerjavi z merilnim mestom Zagorje ob Savi veliko večja. Največji razlog
za to je neposreden vpliv cementarne Lafarge in TE Trbovlje, ki svoje izpuste s prevlado SV
vetrov prenašajo na območje Ravenske vasi in njene okolice. Koncentracije onesnažil pa na
merilno mesto Zagorje ob Savi pridejo v bolj razpršeni in manj koncentrirani obliki. V letih
2006 in 2007 so se koncentracije SO2 močno znižale, k čemer sta prispevali zlasti
odžvepljevalni napravi v cementarni Lafarge in TE Trbovlje ter prehod na plinovodno in
toplovodno omrežje. V prihodnje je tako možno pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja
prebivalstva.
V letih 2003 in 2005 so bile letne koncentracije ozona na merilnem mestu Zagorje ob Savi
presežene. Letni hod je zaradi vpliva sončnega obsevanja in temperature zraka na kemijske
reakcije, pri katerih se razvija ozon, precej izrazit z višjimi koncentracijami poleti in nižjimi
pozimi. Skozi celotno obdobje 2002 – 2007 so bile presežene tudi letne koncentracije prašnih
delcev (PM10), kar je posebej zaskrbljujoče z vidika njihovega vpliva na zdravje prebivalstva.
Primerjava povprečnih letnih koncentracij polutantov med občino Zagorje ob Savi in
nekaterimi slovenskimi občinami za obdobje 2002 – 2007 je pokazala, da je bila občina
Zagorje ob Savi po onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom na prvem mestu, z izjemo let
2004 in 2006. Povprečne letne koncentracije ozona so bile z izjemo leta 2005 v občini
Zagorje ob Savi vseskozi najnižje med obstoječimi merilnimi mesti za spremljanje
onesnaženosti zraka z ozonom. Po onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM10 je bila občina
Zagorje ob Savi vedno med prvimi, v letih 2006 in 2007 pa je celo dosegla prvo mesto, kar
ponovno kaže na težo problema.
Posledice onesnaženosti zraka se kažejo v propadanju gozdov, zastrupljanju rastlinstva, prsti,
živali ter vodnih virov. Gozdovi so podvrženi prezgodnjemu odpadanju listov in iglic.
Gozdovi so najbolj poškodovani na območju Ravenske vasi zaradi neposrednega vpliva TE
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Trbovlje in cementarne Lafarge. Raziskave v letu 1997 so pokazale, da so bile v travniških
tleh na območju občine Zagorje ob Savi presežene mejne imisijske vrednosti za kobalt, nikelj,
kadmij, svinec in cink v travniških tleh. V vrtnih tleh je mejno vrednost presegla vsebnost
arzena. Analize težkih kovin (1999 – 2001), opravljene za različne globine prsti v Ravenski
vasi so pokazale, da so bile za kadmij prekoračene mejne in opozorilne imisijske vrednosti, za
arzen in kobalt pa je bila prekoračena mejna imisijska vrednosti. Raziskave iz leta 1998
vsebnosti težkih kovin (Cd, Pb, Hg, As, Zn, Cu, Ni, Cr) v tkivih srnjadi so pokazale, da le-te
ne dosegajo vrednosti, ki bi ogrožale življenje teh živali. Vsebnost kadmija (Cd) in živega
srebra (Hg) pa je v ledvicah in jetrih živali tako visoka, da ta organa nista primerna za
prehrano ljudi. Preko padavin in talne vode težke kovine pridejo tudi v vodne tokove, kjer
vplivajo na večjo onesnaženost le-teh. Polutantom so podvrženi tudi vodni organizmi.
Onesnažen zrak vpliva tudi na neživi svet. Prašni delci PM10 pod vplivom vetra povzročajo
okrušenost številnih objektov, kisle padavine pa povzročajo razjedanje arhitekture.
Izpostavljenost onesnaženemu zraku povzroča pri prebivalcih občine Zagorje ob Savi številne
zdravstvene težave. Pogostost kroničnih bolezni srca in ožilja (angina pektoris, srčna kap,
možganska kap, srčno popuščanje) je bila, po podatkih pridobljenih v letu 2001, med
odraslimi prebivalci občine Zagorje ob Savi bistveno večja od slovenskega povprečja. V
primerjavi s celotno Slovenijo je bilo v občini Zagorje ob Savi v obdobju 1984 – 1993
tveganje kateregakoli raka pri moških in ženskah statistično večje. Tveganje moških v občini
Zagorje ob Savi v primerjavi s Slovenijo je bilo opazno večje pri želodčnem raku. Tveganje
žensk v občini v primerjavi s Slovenijo je bilo opazno večje pri raku debelega črevesa in
danke. Za obdobje 1994 – 2003 pa je značilno, da se je tveganje kateregakoli raka v občini
Zagorje ob Savi izenačilo s tveganjem v celotni Sloveniji. Analiza stopnje umrljivosti za
obdobje 2000 – 2005 je pokazala, da je v občini Zagorje ob Savi v primerjavi s celotno
Slovenijo večje tveganje za smrt zaradi obolenj dihal in obtočil, medtem ko so tveganja, da bi
ljudje umrli zaradi drugih bolezni, izenačena ali pa manjša od povprečja za Slovenijo. Pregled
starostno standardiziranih stopenj umrljivosti je pokazal, da so prebivalci občine Zagorje ob
Savi najbolj pogosto umirali zaradi bolezni obtočil, dihal in rakastih obolenj. Sledile so
poškodbe in bolezni prebavil. Delež oseb, ki so na območju občine Zagorje ob Savi umrle
zaradi bolezni obtočil, je bil malo večji od slovenskega povprečja. Delež oseb, ki so umrle
zaradi rakavih obolenj, je bil prav tako večji od slovenskega povprečja.
Iz rezultatov raziskav, ki sta bili opravljeni za občino Zagorje ob Savi, je razvidno, da občani
nadpovprečno obolevajo za boleznimi dihal in srca, obtočil in rakavimi obolenji. V primerjavi
s Slovenijo je bilo v občini Zagorje ob Savi večje tveganje za smrt zaradi obolenj dihal in
obtočil.
V občini Zagorje ob Savi je treba zmanjšati onesnaženost zraka. Pri načrtovanju prostorskega
razvoja je pomembno, da se z ukrepi prostorske politike razmeščanja poselitve, infrastrukture
in gospodarskega razvoja zmanjša obremenjevanje bivalnega okolja. V dolinskih predelih je
nujno potrebno omejiti gradnjo novih stanovanj in ostalih objektov. Namesto tega je bolje
obnoviti stavbe, ki so v slabem stanju. Poselitev bi bilo smiselno povečati v višjih delih
občine, ki niso pod vplivom temperaturne inverzije. Na tak način bi se škodljive emisije v
dolinskih predelih zmanjšale. SVEA in IGM sta že pridobila okoljevarstveno dovoljenje in s
tem vzpostavila sistem ravnanja z okoljem ter tako posredno zmanjšala svoje vplive na okolje.
V termoelektrarni Trbovlje in cementarni Lafarge sta odžvepljevalni napravi zmanjšali
koncentracije žveplovega dioksida v zraku. V TE Trbovlje je potrebna tudi sanacija dimnika.
V primeru preseganja kritičnih vrednosti imisij bi bilo smiselno v TE Trbovlje zmanjšati
proizvodnjo električne energije. Naslednja preventiva za zmanjšanje emisij je varčevanje z
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električno energijo: na primer izolacija stavb, izklapljanje električnih naprav v času njihove
neuporabe, uporaba varčnih žarnic, pranje perila med vikendom, ko je nižja tarifa elektrike,
varčna uporaba svetil v gospodinjstvih, dvig cen tarife električne energije, itd. V višjih
predelih občine, ki so na sončni strani, bi bilo smiselno pridobivati električno energijo z
izgradnjo objektov, namenjenih pridobivanju električne energije iz sončne svetlobe. Širitev
toplovodnega in plinovodnega omrežja prav tako prispevata k izboljšanju kakovosti zraka.
Občina ali država bi lahko subvencionirala namestitev čistilnih filtrov v dimnike
gospodinjstev, ki za ogrevanje še vedno uporabljajo les. Subvencionirana bi bila lahko tudi
priključitev na toplovod in plinovod. Na področju cestne prometne infrastrukture je potrebna
razbremenitev cestnega odseka Zagorje ob Savi – Kisovec – Izlake. Javni potniški promet
je vsekakor potrebno razvejati. Če bi občina uvedla nove prometne linije znotraj same občine,
kot tudi z večjimi zaposlitvenimi središči izven občine, bi prebivalci vsekakor posegali po
javnem prometu. Dobro bi bilo, če bi občina javni prevoz tudi subvencionirala. V obdobju
preseženih mejnih oziroma kritičnih imisij prašnih delcev bi bilo zaželjeno omejevanje ali
celo prepoved cestnega prometa, vse dokler se stanje ne bi izboljšalo. Tudi vsak posameznik
lahko prispeva k izboljšanju kakovosti zraka na različne načine. Emisije lahko zmanjšamo
tako, da ne uporabljamo osebnih avtomobilov po nepotrebnem, ne kupujemo avtomobilov, ki
porabljajo večje količine goriva in imajo slabše izgorevanje z velikimi količinami emisij v
zrak, pazimo, da na bencinskih črpalkah ne razlivamo bencina ipd. Namesto avtomobilov
lahko uporabljamo javni prevoz, pešačimo ali kolesarimo. V občini bi bilo potrebno zgraditi
kolesarske steze in s tem razbremeniti številne cestne odseke. Preventivni ukrep za občino
Zagorje ob Savi glede onesnaženosti okolja bi lahko bil sprejetje zakona o prepovedi gradnje
težke industrije na območju celotnega Zasavja.
Sklenem lahko, da spada občina Zagorje ob Savi po kakovosti zraka med najbolj onesnažena
območja v Sloveniji, po koncentracijah prašnih delcev PM10 pa je celo v samem vrhu.
Posledično je delež obolelih za tistimi boleznimi, ki jih v največji meri povzročajo žveplov
dioksid, prizemni ozon in delci PM10 v občini Zagorje ob Savi višji od slovenskega povprečja.
Ugotavljamo torej, da smo s preučitvijo v diplomskem delu in z doseganjem zastavljenih
ciljev uspeli potrditi tudi veljavnost hipoteze.
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12. SUMMARY
The characteristic of the municipality Zagorje ob Savi is varied relief. The valleys together
with weak winds very often contribute to the inversion of temperature in the cold half of the
year, which has the influence on the atmosphere´s sensitivity. With the development of the
coal-mining, settlement, and industrialization, the air quality in the municipality was getting
worse and worse. Nowadays, the main sources of the sulphur dioxide, ground-level ozone and
fine particles PM10 emissions are industry, settlement and traffic.
In the period 2002 – 2005, the monitoring stations Zagorje ob Savi and Ravenska vas showed
that the concentrations of the sulphur dioxide were very high and often exceeded the
immission value limit. In 2006 and 2007 the concentration of SO2 dropped significantly.
Between 2003 and 2005 annual ozone concentrations at a monitoring station Zagorje ob Savi
were exceeded. Throughout the period 2002 - 2007 the annual concentration of fine particles
(PM10) were exceeded.
Comparison of annual average concentrations of pollutants between the municipality Zagorje
ob Savi and some Slovenian municipalities for the period 2002 - 2007 showed that Zagorje ob
Savi took the first place according to the air pollution by SO2, with the exception of years
2004 and 2006. Average annual concentrations of ozone were, with the exception of 2005,
always the lowest in Zagorje ob Savi. On air pollution with fine particles (PM10), Zagorje ob
Savi was always among the first municipalities and in 2006 and 2007, it even reached the first
place.
The consequences of air pollution have resulted in the degradation of forests and vegetation,
soil, animals and water resources being poisoned. Forests are subject to premature falling of
the leaves and needles. Forests are the most damaged in Ravenska vas. Research in 1997
showed that in the meadow and garden ground in the municipality Zagorje ob Savi immission
limit values of certain heavy metals were exceeded. Another survey (1999 - 2001) showed
that the soil in Ravenska vas also contains certain heavy metals. Research in 1998 showed
that the heavy metal content in the tissues of deer did not reach the levels that would have
threatened the lives of those animals. The content of cadmium (Cd) and mercury (Hg) in the
kidney and liver of the animals is so high that those two organs are not fit for human
consumption.
In the municipality Zagorje ob Savi, the exposure to the air pollution causes many health
problems. Research in 2001 showed that the frequency of chronic cardiovascular diseases
among adult residents of the municipality Zagorje ob Savi was higher than the Slovenian
average. In the period 1984 – 1993, the risk of any cancer in men and women was statistically
higher in Zagorje ob Savi. For the period 1994 – 2003, the risk of any cancer in the
municipality became equal to the risk in the whole of Slovenia. The analysis of mortality rates
for the period 2000 - 2005 showed that in Zagorje ob Savi, the risk of death from circulatory
and respiratory diseases was greater, compared to Slovenia. Overview of age standardized
mortality rates showed that the inhabitants of the municipality Zagorje ob Savi most often
died due to circulatory diseases, respiratory diseases and cancers.
In the municipality Zagorje ob Savi, it is necessary to reduce air pollution. In the valleys, it is
necessary to limit the construction of new housing and other facilities. Instead, it is better to
restore the buildings that are in poor condition. SVEA and IGM have already obtained
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environmental permit. The TE Trbovlje and the Lafarge cement have reduced the
concentrations of sulphur dioxide in the air by using special devices. In the case of exceeding
the critical value immission of pollutants, it would be reasonable to reduce the production of
electricity in TE Trbovlje. The electricity can also be saved by the insulation of buildings,
switching off electrical appliances when they are no longer used, using energy-saving lamps,
price increasing of electricity tariffs, etc. In the higher parts of the municipality, parts which
lie on the sunny side, it would be reasonable to construct facilities for power generation from
sunlight. Public transport is needed to be diversified. During the period, when the critical
immission limit of fine particles is exceeded, it would be desirable to restrict or even ban the
road traffic, as long as the situation would not improve. Also, each individual can contribute
to improving air quality in different ways (do not drive your cars when not necessary, use
public transport, walk or cycle, etc.). The government should also adopt a law prohibiting the
construction of heavy industry in Zasavje.
To sum up, according to the air quality, the municipality Zagorje ob Savi belongs to the one
of the most polluted areas in Slovenia. According to the concentrations of fine particles, the
municipality lies in the top. Consequently, the proportion of people who suffer from diseases
that are mainly caused by the sulphur dioxide, ground-level ozone and fine particles, is in the
municipality Zagorje ob Savi higher than the Slovenian average. We note, therefore, that by
the topics studied in the BA dissertation and by achieving the set goals, we are able to verify
the validity of the hypothesis.
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