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Zahvaljujem se vsem, ki so tekom izdelovanja moje naloge sodelovali v intevjujih ali pa na
drugačne načine v raziskavi, saj so mi na ta način omogočili vpogled v področje, ki ima še
ogromno možnosti za izboljšave. Posebna zahvala gre mentorici, ki je s svojimi strokovnimi
pogledi in pomočjo pomembno olajšala sam proces pisanja in mi dala še dodatno motivacijo
za končanje. Iskrena hvala pa tudi vsem mojim bližnjim, prijateljem, kolegom in sodelavcem,
še posebej pa partnerju za vso podporo in spodbude.

Učinki javnopolitičnih ukrepov – primer regulacije kvalitete zunanjega zraka v Zasavju
Kakovost življenja na nekem območju je močno odvisna od stopnje onesnaženja, saj
medicinska stroka nesporno ugotavlja korelacijo med kvaliteto zunanjega zraka in
zdravstvenem stanjem prebivalcev. Območje Zasavja je bilo skozi zgodovino pod močnim
vplivom industrije, ki je prinesla na eni strani gospodarski razvoj, na drugi pa negativne vplive
na okolje. S pomočjo elementov evalvacijske analize smo preučevali učinke javnih politik, ki
so bile sprejete z namenom izboljševanja kakovosti zunanjega zraka. To smo storili s pomočjo
preučevanja dokumentov, sprejetih na evropski, državni in lokalni ravni, poročil stroke,
intervjujev z deležniki in meritev vsebnosti onesnažil v zraku. Danes je industrijskih obratov
manj, zato je pa večja odgovornost na strani prebivalcev samih, kajti večina emisij prašnih
delcev prihaja ravno iz prometa in individualnih kurišč. Iz tega razloga so Trbovlje, Zagorje ob
Savi in Hrastnik sprejele načrte za izboljšanje stanja v prometu, ter vrsto ukrepov na področju
bolj učinkovite rabe energije in oskrbovanja uporabnikov z ogrevanjem. Učinki se kažejo v
izboljšanju količine onesnažil v zraku, vendar so vrednosti še vedno nad mejnimi. Poleg tega
pa je dolgoročna izpostavljenost onesnaženemu zraku povzročila nadpovprečno obolelost
prebivalcev za določenimi boleznimi. Stanje na področju kakovosti zunanjega zraka je boljše,
kot je bilo v začetku preučevanega obdobja, vendar še vedno ni zadovoljivo in kliče po
nadaljnjem ukrepanju.
Ključne besede: kakovost zunanjega zraka, Zasavje, prašni delci, javne politike, analiza
politik.

The Effects of Public Policies – Case of Air Quality Regulation in Zasavje
Medical society is indisputably proving the correlation between the quality of the air we breathe
and the health state of the population, therefore the quality of life in an area is significantly
affected by air pollution levels. Throughout history, the Zasavje region has been heavily
influenced by heavy industry, which has contributed to the economic development on one side
and brought negative environmental impacts on the other. Using the elements of the evaluation
analysis, we examined the effects of public policies adopted to improve ambient air quality. We
have done this by examining documents adopted at European, national and local level, expert
reports, stakeholder interviews and air pollutant measurements. Today, the heavy industry is
mostly gone and so there is more responsibility on the residents themselves, because most of
the particulate emissions come from traffic and individual heating systems. For this reason,
Trbovlje, Zagorje ob Savi and Hrastnik have adopted plans for improving the traffic situation,
as well as a series of measures in the field of more efficient use of energy and supply to
customers with heating. The effects can be seen in the overall quantity of pollutants in the air;
however, it is still above the required limit. In addition, long-term exposure to polluted air has
led to an above-average population incidence of certain diseases. Ambient air quality is better
than it was at the beginning of the studied period but is still unsatisfactory and calls for further
action.
Key words: air quality, Zasavje, dust particles, public policies, public policy analysis.
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1 UVOD

Politika in družba nasploh sta okoljevarstvu skozi čas posvečali premalo pozornosti, zaradi
česar postaja varstvo okolja vse bolj pomembna tema. Skozi različna zgodovinska obdobja so
znanstveniki preučevali vplive človeka na okolje - pozitivne, predvsem pa negativne. Dostikrat
je človeški odnos do narave aroganten in oblikovan zgolj skozi prizmo koristi, ki nam jih lahko
prinaša, ne zavedamo pa se vseh posledic, ki se ravno zaradi našega odnosa dogajajo
vsakodnevno. Na videz nepomembno dejanje v našem lokalnem ali pa tudi nacionalnem okolju
lahko pomembno vpliva na področje na drugem koncu sveta, zaradi česar je zavedanje, da smo
vsi skupaj del velike globalne vasi bistvenega pomena - ne glede na to, kolikokrat je bila ta
floskula že uporabljena. Ne moremo se namreč več izogibati priznavanju lastnega deleža krivde
pri problematiki onesnaže(va)nja okolja ter degradaciji le tega.
Dejstvo, da onesnaženje okolja neposredno ali posredno vpliva na zdravje prebivalstva, je že
dalj časa znano (predvsem tistim, ki živijo na najbolj prizadetih območjih), se pa s tem strinja
tudi stroka. V raziskavah na to temo se pogosto omenja dejavnik tveganja, ki je v Uvodu v
javno zdravje (2007) opredeljen kot »lastnost posameznika ali škodljivost iz naravnega ali
družbenega okolja, ki poveča verjetnost nastanka določene bolezni ali drugega negativnega
zdravstvenega pojava (Zaletel-Kragelj in drugi, 2007)«. V istem delu avtorji menijo, da je
dejavnik tveganja lahko tudi izpostavljanje dejavnikom iz naravnega okolja, za katere je
dokazano, da so za zdravje škodljivi in jih je zato potrebno preprečevati (prav tam). Posameznik
se seveda lahko izogiba nekaterim dejavnikom, živi po svojih zmožnostih zdravo, vendar to ni
vedno dovolj. Sploh v primeru zunanjega zraka, ko so posamezniki neizogibno izpostavljeni in
sami ne morejo neposredno vplivati na njegovo kakovost.
V raziskavi iz leta 2014 Kukec in sodelavci ugotavljajo potrebo po načrtovanju ukrepov, s
katerimi bi se izboljševalo stanje na področju onesnaženosti in posledično doseglo pozitivne
rezultate na zdravju prebivalcev. Raziskovalci menijo, »da v Zagorju ob Savi na populacijski
ravni obstaja časovna povezanost med številom obiskov otrok zaradi bolezni dihal v primarnem
zdravstvenem varstvu in onesnaženostjo zunanjega zraka (Kukec in drugi, 2014)«. Kot je
zapisano v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka iz leta 2011, je zunanji zrak opredeljen kot
»zunanji zrak v troposferi, razen na delovnih mestih na prostem, kjer se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo zdravje in varnost pri delu ter na katerih je omejen dostop javnosti (Uredba
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o kakovosti zunanjega zraka, 2. člen)«. S takšnimi določili država poskuša regulirati že
omenjene dejavnike tveganja in izboljševati javno zdravje.
Slednje ima velik pomen za zdravje ljudi, saj poleg specifičnih cepljenj, izboljševanja
življenjskih razmer in zdravil vplivajo na zdravje tudi določeni splošni ukrepi, usmerjeni v
zmanjševanje dejavnikov tveganja. »S temi ukrepi se je zmanjšala predvsem umrljivost mlajših
(prezgodnja umrljivost), to pa ima izredno pomemben vpliv na podaljševanje pričakovanega
trajanja življenja (Zaletel-Kragelj in drugi, 2007)«. Državni odločevalci imajo zato velik pomen
pri kreiranju sveta, v katerem živimo. Ravno zaradi neizogibnosti podvrženosti javnopolitičnim
odločitvam je pomembno razumeti razloge za sprejemanje, postopke, ki so bili tekom
sprejemanja upoštevani, ter predvsem učinke, ki jih javna politika povzroči. Analiza in
vrednotenje slednjih sta ključna ne zgolj za razumevanje stanja, temveč tudi za oblikovanje
nadaljnjih ukrepov oziroma modifikacijo obstoječih.
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2 RAZISKOVALNI NAČRT

Namen naloge bo vrednotenje učinkov javnopolitičnih ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom
izboljšanja kvalitete zunanjega zraka. Zanimalo nas bo, kako so se lokalne skupnosti in oblast
v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi soočale s problematiko onesnaženosti in
nadaljnjega onesnaževanja ter kakšne učinke je pri tem z vidika zmanjševanja problema
prineslo izvajanje sprejetih ukrepov regulacije. Pri raziskovanju bomo izhajali iz teze, da
državni javnopolitični igralci in s tem seveda tudi lokalna oblast s svojo regulacijo vplivajo na
stanje problema v družbi – na okolje in zdravje in na samo mišljenje prebivalstva, zato bo samo
preučevanje potekalo v več ravneh.
Najprej bomo preučili, kateri regulatorni ukrepi so bili v obdobju 2004-2012 sprejeti ter kako
je sprejemanje ukrepov potekalo na državnem in lokalnem nivoju. Na to ima pomemben vpliv
politična klima v odločevalskih organih ter sistem prioritet, ki se ga uvrsti na dnevni red.
Omenjeno obdobje je smiselno za preučevanje, ker sta bila v tistem času izpeljana dva celotna
mandata in je zato možno analizirati in vrednotiti ravnanje ob sprejemanju ter izvajanju
regulatornih ukrepov. Zanimalo nas bo tudi, kdo so bili vključeni deležniki in kakšno vlogo so
imeli pri tem lokalna skupnost ter interesne skupine.
Druga raven bo pregled podatkov o izvajanju regulatornih ukrepov v Zasavju, kar bomo
analizirali skozi meritve, izvedene v tem obdobju. Zavedamo se, da zgolj meritve niso edini
merodajni podatki, vendar je glede na to, da je eden izmed preučevanih učinkov kakovost
zunanjega zraka (kar spremljamo skozi vrednosti onesnažil), smiselno pregledati trende. Včasih
je razkorak med določili ukrepa in realnostjo precejšen, kar seveda bistveno vpliva na učinke,
tako želene kot nezaželene, ki jih bomo preučili na tretji ravni. Ob tem se ne bomo osredotočili
zgolj na upoštevanje dovoljenih vrednosti onesnažil v zunanjem zraku, ampak bomo poskusili
povezati te podatke še z zdravjem prebivalstva skozi to obdobje in danes. V zadnjih letih je
namreč po vsem svetu opazno naraščanje bolezni dihal in rakavih obolenj, kar je značilno tudi
za preučevano lokalno okolje. »Vsako leto več 100 milijonov ljudi zboli zaradi bolezni dihalnih
poti, ki jih povzroča

ali pa njihovo stanje poslabša, notranji ali zunanji zrak. Vpliv

onesnaženega zraka na človeka je zelo širok (Zaletel-Kragelj in drugi, 2007)«. Sicer je
zdravstveno stanje posledica tudi drugih dejavnikov – na primer prehrane, aktivnosti, dednih
predispozicij – vendar tudi zdravstvena stroka priznava onesnaženost okolja (sploh zraka) kot
dejavnik tveganja, ki pomembno pripomore k boleznim (Zaletel-Kragelj in drugi, 2007).
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Zanimalo nas bo tudi to, kakšno vlogo pri analizah stanja (tudi meritvah) so imele občine in kaj
je bilo prepuščeno drugim institucijam oziroma zasebnim podjetjem.
Namen tretje ravni bo pregled ravnanja prebivalcev lokalne skupnosti, torej preučevanje
njihovih vrednot v povezavi z vrednoto okolja. Pri tem se bomo osredotočili tudi na zasebna
kurišča, ki predstavljajo velik problem, saj se ob spreminjanju situacije v gospodarstvu Zasavja
še bolj očitno kažejo kot problematična.
Tekom izdelave naloge bo izvedena evalvacijska analiza, kjer bo predvsem v zadnjem delu
naloge posebna pozornost namenjena evalvaciji učinkov obravnavanih regulatornih ukrepov ter
razmisleku o možnostih za prihodnost.
Raziskovalno vprašanje je torej: Kakšni so učinki reguliranja kakovosti zunanjega zraka, ki so
bili vzpostavljeni s strani državnih javnopolitičnih igralcev – ali
pripomogli k zmanjševanju onesnaženosti zunanjega okolja?

9

so v lokalnem okolju

3 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE

Zaradi narave teme naloge se bomo skozi raziskovanje posluževali določenih metod in
pristopov, s katerimi bomo poskušali na najbolj relevanten možen način izoblikovati sliko, ki
nam bo predstavila področje iz različnih zornih kotov. Še pred samim raziskovanjem se pa
vendarle moramo zavedati, da zaradi kvalitativnega pristopa, ki zajema tudi intervjuje, v katerih
bodo neizogibno izražena mnenja, ni mogoče doseči popolne objektivnosti. Vseh pojavov, ki
se v družbi in posledično v oblikovanju javnih politik kažejo, ni možno kvantitativno izmeriti,
a nam lahko pomagajo pri razumevanju pojava. V nadaljevanju bodo predstavljene glavne
raziskovalne metode in tehnike, ki bodo imele najpomembnejšo vlogo pri tem delu.


Družboslovni intervjuji bodo temeljili na kvalitativni metodi polstrukturiranega
poglobljenega intervjuja, ki je »mešanica bolj ali manj strukturiranih vprašanj« in se
»tipično nanaša na kontekst, kjer ima izvajalec intervjuja na seznamu niz vprašanj v
splošni obliki vprašalnika«, vendar pa jih »lahko prireja in dodaja kot odziv na
odgovore, ki so po njegovem mnenju pomembni (Bryman, 2001, str. 110)«. Ne glede
na to do kakšne mere je sam intervju strukturiran pa ima naslednje lastnosti: opravlja se
z intervjuvancem, ki je v sam proučevan program vpleten; se nanaša na specifično
situacijo; vsebina intervjuja je povezana z vsebino preučevanega problema/programa;
znotraj njega subjektivni elementi niso izvzeti (Kustec Lipicer, 2009, str. 138).



Analize vsebin: proučevali bomo dokumentacijsko gradivo, ki je vrsta primarnih virov
podatkov. V to skupino virov spadajo zakonodaja in podzakonski pravni akti, vsi
politični dokumenti oblasti, poročila, znanstvenoraziskovalni zapisi in podobno. Te
informacije bodo služile za postavljanje temeljev za analizo njihovih učinkov.



Analize statističnih podatkov glede onesnaženosti zunanjega zraka ter obolelosti
lokalnega prebivalstva z boleznimi, ki so posledica izpostavljenosti onesnaženemu
zunanjemu zraku; analiza teh podatkov je dosti podobna kot v prejšnji alineji, vendar
smo želeli na tej točki razlikovati med dokumenti in poročili, ki se tičejo regulatornih
elementov in poročili o učinkih teh ukrepov.



Sodbe strokovnjakov: v študijo bomo vpletli tudi mnenja tistih, ki se aktivno ukvarjajo
s področjem zunanjega zraka - še posebej na območju Zasavja - saj lahko s tem
pridobimo dodatne informacije o izvajanju ukrepov in izzivih, ki nastajajo ob tem.
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4 ANALIZA IN VREDNOTENJE JAVNIH POLITIK

Namen tega poglavja bo podati teoretsko osnovo za celotno delo, torej za analizo in vrednotenje
učinkov ukrepov, ki so še vedno v veljavi in so bili sprejeti, da bi se zvišala kakovost zunanjega
zraka v Zasavju. Sprejemanje vsakega ukrepa ima

več

različnih faz,

potrebnih

za

implementacijo.
Analiza javne politike (Policy analiza) navadno vključuje zbiranje in interpretacijo informacij,
ki razjasnijo vzroke in učinke javnih problemov in možnih posledic, ki bi jih lahko določen
ukrep povzročil. Največkrat se v splošnem razume analizo kot ocenjevanje alternativ obstoječi
politiki (policy), vendar namen same analize ni sprejemanje odločitev, temveč informiranje o
procesu in razprava (Kraft in Furlong, 2007, str. 95-96). Analiza in kasnejše vrednotenje javnih
politik sta pomembna za razumevanju načinov, za katere je določeno področje urejeno, lahko
pa imata pomembno vlogo tudi pri nadaljnjem reševanju problematike, odvisno od namena
evalvatorja. Preden začnemo

bolj podrobno obdelovati

teoretske smernice analize in

vrednotenje javnih politik, je potrebno razumeti, kaj termin javna politika predstavlja in na
kakšen način potekajo postopki njenega sprejemanja.
Javna politika v svojem bistvu pomeni upravljanje s točno določenimi deli sistema ter reševanje
aktualnih problematik, s katerimi se sooča oblast. Iz tega razloga obstaja več razločevalnih
lastnosti, po katerih lahko razlikujemo javne politike (Fink Hafner v Fink Hafner, ur., 2007, str.
16):
-

imenske oziroma nominalne kategorije: razlikujejo področja, ki so predmet javne
politike; ciljne skupine, katerim so namenjene; ter institucionalni okvir, ki nam pove,
kdo je oblikovalec in kje takšne politike veljajo;

-

razlikovanje glede na učinke, ki jih javna politika prinese: urejevalne; razdelitvene
(distribucija virov); prerazdelitvene (redistribucija); ter ustanovne (služijo predvsem
urejanju/ustanavljanju institucij, ki jih država potrebuje za delovanje);

-

razlikovanje po kakovosti: med materialnimi (različni finančni prenosi in zagotavljanje
materialnih dobrin) in nematerialnimi (nudenje nekaterih storitev ter urejanje obnašanja
subjektov v določeni teritorialni enoti) javnimi politikami;

Vsaka javna politika ima nek določen cilj na specifičnem področju, zaradi katerega se urejanja
loteva na način, ki temelji na vsaj enem izmed naslednjih vodilnih načel – cilj je tako lahko
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zapovedovanje/prepovedovanje, spodbujanje, ponujanje, prepričevanje/pojasnjevanje, nudenje
zgleda, razdeljevanje ali pa prerazdeljevanje (Fink Hafner v Fink Hafner, ur., 2007, str. 14-18).
Za razumevanje pomena evalvacije in analize ne zgolj po implementaciji, temveč tudi v času
sprejemanja, bomo v nadaljevanju razdelali faze procesa oblikovanja in izvajanja javnih politik,
ter vlogo analize javne politike in elementov znotraj njih.
a) Uvrščanje na dnevni red: Vsaka javna politika, ki je implementirana v vsakodnevno
življenje državljanov, je sprejeta zaradi določenega elementa, ki ga odločevalci
prepoznajo kot potrebnega za reguliranje. Prepoznavanje in identifikacija problemov
oziroma priložnosti za izboljšave sta izjemno pomembna v prvi fazi, ko se določena
tema uvršča na dnevni red. Preučevanje t.i. agenda-setting-a je bistveno za razumevanje
stanja v družbi, saj se dnevni red oblikuje glede na potrebe družbe oziroma interese
odločevalcev, dostikrat pa imajo pomembno vlogo tudi mediji. Po besedah McCombsa
in Shawa z izbiranjem in predstavljanjem novic uredniki in novinarji igrajo pomembno
vlogo v oblikovanju politične realnosti. Tako se publika ne le informira o določeni temi,
temveč se s tem odloči tudi o količini pozornosti, ki jo ji nameni (McCombs in Shaw,
1972). Seveda mediji niso edin vir pritiska, vendar lahko igrajo pomembno vlogo pri
opozarjanju na nek problem. To počnejo tudi zainteresirane skupine oziroma nedržavni
igralci, na primer nevladne organizacije, ki želijo z določenim namenom spremeniti ali
pa modificirati regulacijo specifičnega področja. Na tej stopnji je velikega pomena
identifikacija problema s pomočjo dostopnih raziskav ter podatkov. Pri tem se lahko
poslužujemo

različnih

demografskih

analiz,

statistik,

presoji

usposobljenih

strokovnjakov s področja, pregledovanju literature in različnih evalvacijskih analiz
(Fink Hafner v Fink Hafner, 2007, str. 24-25).
b) Prepoznavanje vsebin / Issue filtration: Ko se enkrat nek problem identificira in je
sprejetje ukrepa obravnavano kot potrebno, se pojavi vprašanje o tem, kako bi se morala
odločitev sprejeti: ali bi bilo zadostno, če se sprejme po normalnem postopku, ali je
potrebno izvesti bolj temeljito in objektivno analizo? Ta faza je dostikrat spregledana v
procesu odločanja, vendar je potrebna za izbiro pravega pristopa k samemu problemu,
ki ga želi odločevalec reševati (Gunn in Hogwood, 1984).
c) Predvidevanje učinkov (forecasting): Pogosto je napovedovanje učinkov možen in
potreben proces, ki nam lahko pomaga pri preučevanju možnih izidov situacije. Lahko
je tudi koristen razmislek o alternativnih možnostih reševanja problema (Gunn in
Hogwood, 1984). Služi izdelavi dejanskih informacij o bodočih stanjih v družbi na
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podlagi že obstoječih podatkov o temah javne politike. Predvidevanje je samo po sebi
lahko koristno orodje za razmislek o samem namenu javne politike ter možnih učinkih,
če bo sprejeta. Vendar se je potrebno zavedati pasti, v katere se lahko ujamemo ob tem.
Ena izmed največjih težav je predvsem t.i. »assumption drag«, kar pomeni, da se
odločevalci, oziroma tisti, ki podajajo mnenja, ne morejo ločiti od svojih lastnih,
nestrokovnih prepričanj, ter na podlagi njih oblikujejo stališča.
d) Postavljanje ciljev in prioritet: Pomemben del oblikovanja javne politike je specifikacija
ciljev, vendar se je potrebno ob tem zavedati dejstva, da se bo njena koristnost verjetno
spreminjala skozi čas, zato je potrebno to upoštevati pri oblikovanju namena. Dunn
razlikuje med nedoločenimi cilji (goals) in določenimi cilji (objectives), kot je
prikazano v spodnji tabeli. Oblikovanje ciljev javne politike je dostikrat zapostavljeno,
vendar analitičen pristop zahteva upoštevanje vsaj dveh vprašanj - kaj želimo narediti
in kako bomo vedeli, da smo to storili? Ker je navadno razlika med predvidenimi in
želenimi učinki, je potrebno identificirati pomembne ovire in omejevalne faktorje
(Gunn in Hogwood, 1984).
Tabela 4.1: Razlikovanje med nedoločenimi in določenimi cilji javne politike
Značilnost

Goals (nedoločeni cilji)

Objectives (določeni cilji)

specifičnost namena

širše zasnovano

konkretno

oblikovanje izrazov

formalno

funkcionalno

časovno obdobje

nedoločeno

določeno

merjenje rezultatov

kvalitativno

kvantitativno

obravnavanje ciljnih skupin

širše

in

nenatančno točno specificirane

definirane
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Vir: Dunn, (2007)
e) Oblikovanje alternativnih rešitev/preučevanje možnosti: navadno se pri iskanju rešitev
določenega javnopolitičnega problema pojavi več alternativnih možnosti, ki jih lahko
odločevalci uporabljajo. Pri tem se poraja vprašanje o tem, katerim opcijam je sploh
namenjena pozornost ter zakaj. Težava (ali pa tudi prednost) pri odločanju na državnem
nivoju (v Sloveniji) je ta, da stranke med seboj tekmujejo in niso v enakovrednem
položaju glede zastopanosti v parlamentu. Zato so nekatere opcije bolje podprte kot
druge, saj ima velik vpliv položaj določene stranke oziroma predlagatelja (Gunn in
Hogwood, 1984, str. 9). Pri tem koraku se preučujejo različni vidiki učinkov: stroškovna
učinkovitost, analiza sprejemanja, napovedovanje pričakovanih posledic posamezne
rešitve in drugi. Na tej točki je potrebno upoštevati tudi možnost, da država ne stori
ničesar, torej da ni nobenih zakonodajnih sprememb in se preuči učinke tega stanja (Fink
Hafner v Fink Hafner, 2007, str. 25).
f) Legalizacija in implementacija javne politike: Omenjeni dejanji sta dostikrat
razumljeni, kot da gre za isto, vendar ni tako. Parlament (oziroma zakonodajni organ)
sprejme določeno javno politiko, ki je izbrana med različnimi alternativami. Ta del ni
predmet analitikov javne politike, temveč je v domeni političnih odločevalcev (Fink
Hafner v Fink Hafner, 2007, str. 25). Legalizacija je postavljanje določene politike v
veljavo, vendar to ne pomeni nujno tudi takojšnjega izvajanja te odločitve. Kraft in
Furlong v svojem delu zelo nazorno nakažeta razliko. Navajata primer sprejetja t.i.
Clean Air Amandments iz leta 1990, katerega namen je bil izboljšanje kakovosti zraka
– čeprav je bil zakon sprejet, ni industrija z naslednjim dnem prenehala onesnaževati
okolje. Dejanski vpliv ima javna politika namreč šele takrat, ko je implementirana, torej
ko se začnejo izvajati aktivnosti za realizacijo odločitev. Navadno je za uspešno
implementacijo potrebna regulacija, ki predvideva tudi sankcije v primeru
neupoštevanja, na primer denarne kazni oziroma odvzem prostosti. Večinoma se
zakonski subjekti prostovoljno podredijo, vendar so sankcije vseeno predvidene, če bi
bila potrebna prisila (Kraft in Furlong, 2007, str. 80-85).
g) Evalvacija (vrednotenje oz. ocenjevanje) javnih politik: Po določenem časovnem
obdobju je na mestu vprašanje o tem, če je javna politika dejansko dosegla učinke
oziroma cilje, ki so bili zadani tekom sprejemanja, oziroma kaj so bile posledice
politike, katere niso bile predvidene pri napovedovanju učinkov. Tako odločevalci, kot
tudi splošna javnost s svojimi odzivi - tako pozitivnimi kot negativnimi - opravljajo
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evalvacijo javnih politik, vendar je pri tem pomembno zavedanje, da to ni dovolj, ampak
je potrebno tudi sistematično preučevanje učinkov javnih politik s pomočjo
evalvacijskih raziskav (Fink Hafner v Fink Hafner, 2007, str. 26). Za evalvacije je
najbolj smiselno izvesti študijo prej/potem, saj se na ta način najbolje prikaže učinke, ki
jih je prinesla javna politika (tu je seveda potrebno upoštevati tudi druge okoliščine, ki
so vplivale na določeno problematiko, vendar bomo za namen naloge v tem delu
zaenkrat še zanemarili ta vidik).
Omenjeni procesni elementi sprejemanja ukrepanja deležnikov so pomembni za razumevanje
okoliščin oblikovanja dokumentov in s tem tudi (ne)pričakovanih učinkov, ki jih naj bi ukrepi
prinesli. V nadaljevanju se bomo posvetili okoliščinam sprejemanja, kar nam bo omogočilo
uvid v proces uvrščanja na dnevni red in s tem tudi v pomembnost urejanja področja za družbo.
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5 NADNACIONALNI OKVIRI SPREJEMANJA UKREPOV

Do tega poglavja smo se osredotočali predvsem na interese za sprejemanje ukrepov s strani
državnih deležnikov, vendar ne moremo zanemariti vplivov nadnacionalnih ukrepov, ki so
dostikrat (edini) razlog za uvrščanje določene problematike na dnevni red. V nadaljevanju se
bomo osredotočili na glavne ukrepe, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije in jih je morala
Slovenija upoštevati v obdobju 2004-2012. Moramo se zavedati, da to niso edini dokumenti, ki
so vplivali na sprejemanje ukrepov v Sloveniji, vendar se bomo na tej točki posvetili samo njim
in njihovim elementom, ki so pomembni za vrednotenje katerega želimo izvesti.

5.1

ŠESTI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM SKUPNOSTI

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 22. julija 2002 sprejela sklep o šestem okoljskem
akcijskem programu Skupnosti. Namen je bil prolongacija pozitivnih učinkov predhodnega,
petega programa, ki so ga odločevalci prepoznali kot pozitivnega. Pozornost so namenili
predvsem vplivu gospodarstva na okolje, saj naj bi vsebina tega dokumenta vplivala na
zmanjševanje negativnih posledic zaradi gospodarske rasti. Poleg tega je za našo temo
pomembno tudi razumevanje povezave med (po)slabšanjem stanja v okolju z nekaterimi
človeškimi boleznimi. Obdobje delovanja tega programa je 10 let, torej do konca našega
preučevanja področja, predstavlja pa okvir za okoljsko politiko celotne skupnosti. Povezava
med kakovostjo (zunanjega) zraka in zdravjem je jasno utemeljena, kot smo že omenili v uvodu,
zato je razumljivo, da se temu posveča dosti pozornosti tudi v programu. Doseči je potrebno
takšno raven kakovosti zraka, ki ne bo povzročala prevelikih negativnih posledic na zdravje
prebivalstva in okolja, kar je neposredno povezano z izvajanjem meritev onesnažil. Ponovno je
potrebno preučiti zdravstvene standarde ter mejne vrednosti in jih prilagoditi (Šesti okoljski
program Skupnosti, 2002, 7. člen).

5.2 TEMATSKA STRATEGIJA O ONESNAŽEVANJU ZRAKA
Ta dokument je tesno povezan s programom iz prejšnjega dela, saj se je ob njegovem sprejetju
pokazala potreba po oblikovanju strategije. V slednji so določeni začasni cilji glede
onesnaženosti zraka v Skupnosti in primerni ukrepi za njihovo doseganje. Sprejeta je bila v
septembru 2005. Znotraj ocene stanja so kot najbolj škodljivi zdravju prepoznani trdni delci ter
prizemni ozon, ki lahko privedejo do hudih posledic, kot je na primer prezgodnja smrt.
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Koncentracija trdnih delcev PM2,5 naj bi bila do leta 2020 zmanjšana za 75%, prizemnega ozona
za 60%, SO2 za 82%, emisije NOx za 60%, hlapljivih organskih spojin za 51%, amonijaka za
27% ter primarnih trdnih delcev PM2,5 za 59%. V veliki meri naj bi se ti rezultati realizirali že
z ukrepi, ki so že bili v veljavi v 2002. Del te strategije zajema tudi poenostavitev že obstoječih
določb in združitev več aktov v eno direktivo ter uvedbo novih standardov kakovosti zraka za
drobne trdne delce. V letu sprejemanja so države članice merile kakovost zunanjega zraka na
približno 3000 mestih in sporočale podatke organom, vendar se je v dokumentu predvidela
optimizacija. Poleg tega je bilo predlagano bolj celovito spremljanje vrednosti PM2,5 in skupni
cilj zmanjšanja za 20%, kar naj bi se dosegel v letih 2010-2020. Za ta cilj je bila predvidena še
ponovna revizija takrat, ko bi bilo na voljo več podatkov. Ta pregled bi služil za prilagajanje
ciljev posamezni članici EU glede na specifično stanje. Namen te strategije je bila dolgoročna
perspektiva za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi (Tematska strategija o onesnaževanju
zraka, 2005).

5.3 DIREKTIVA 2008/50/ES
21. maja 2008 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela Direktivo 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Ravno ta direktiva je pomembno
vplivala na sprejemanje ukrepov na nacionalnem nivoju, o katerih bomo govorili kasneje.
Direktiva 2008/50/ES natančno opiše problematiko in tudi ukrepe, ki iz te direktive sledijo.
Njihovi nameni so predvsem: identifikacija ciljev glede kakovosti zunanjega zraka, da bi
odpravili negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, pridobivanje podatkov in s tem
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v državah članicah ter

zagotavljanje obveščanja

javnosti o podatkih in tudi izboljšanje sodelovanja med članicami za dosego skupnega cilja –
zmanjševanja onesnaževanja zraka (Direktiva 2008/50/ES, 2008, 1. člen). V nadaljevanju
besedila so natančno določena pravila o monitoringu kvalitete zraka, o tem katere vrednosti
meritev so sprejemljive, kakšno mora biti ravnanje ob določenih vrednostih, za kaj je odgovorna
posamezna država članica, kako se določajo območja, na katerih se izvajajo meritve, kako se
ocenjuje kvaliteta zraka ter kako naj se kvaliteta zraka upravlja. Poleg že omenjenega morajo
(oziroma so morale) države članice narediti tudi načrte, ki naj bi pripomogli k izboljšanju stanja.
Pomembno določilo predstavlja 5. poglavje, ki določa tudi to, na kakšne načine in kdaj je
potrebno javnost obveščati o prekoračitvah sprejemljivih vrednosti in stanju kvalitete zunanjega
zraka.
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Glede na že omenjeno situacijo v političnem prostoru glede okoljske problematike v tistem
obdobju, torej da okoljevarstvo ni na dnevnem redu razen, če obstaja nek protagonist oziroma
so odločevalci prisiljeni sprejeti ukrepe zaradi nadnacionalnih zahtev, so lahko takšni dvojno
dokumenti koristni. Prva korist je ta, da tema sploh pride na dnevni red in se začnejo
odločevalci o tem informirati, razmišljati in morda tudi spreminjati svoje vrednote, ki jih lahko
nato upoštevajo pri svojem delu; druga je pa ta, da so na ta način odločevalci dejansko prisiljeni
v sprejemanje ukrepov, ki se zahtevajo od njih, saj lahko v nasprotnem primeru članico doletijo
sankcije.
Problematično pri takšnem načinu sprejemanja določil pa je to, da ob sprejetju vlada dejansko
še ne prepozna tematike kot problematične, saj je to namesto nje naredila nadnacionalna
institucija. Tako onesnaževanje okolja ni nujno razumljeno kot zadeva, ki jo je potrebno omejiti
zaradi okolja in zdravja ljudi, ampak se razume kot nujno zlo. Je pa ta način relativno hiter, saj
sankcije prisilijo članice, da se aktivirajo in sprejmejo ukrepe morda hitreje, kot bi jih sicer.
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6 SPREJETI UKREPI NA DRŽAVNEM NIVOJU

To poglavje bo namenjeno pregledu najpomembnejših ukrepov, ki so bili sprejeti v letih 20042012, in njihovih elementov, ki so bistveni za izboljšanje stanja v Zasavju.

6.1 ZAKON O VARSTVU OKOLJA 2004
Kot je bilo že omenjeno, nalagajo nadnacionalni ukrepi na ravni Evropske unije določene
obveznosti njenim članicam, med drugim tudi ratificiranje nekaterih ukrepov. Zakon, ki ga
bomo v nadaljevanju preučili, razume zrak kot del okolja, kot so tudi voda, tla, mineralne snovi
in drugo. Za namen naloge se bomo osredotočili le na tista določila, ki neposredno urejajo
področje varovanja kakovosti zunanjega zraka, čeprav se zavedamo, da zrak ni ločena entiteta,
ampak vpliva nanj mnogo drugih dejavnikov, tudi kakovost voda in drugo.
V tem zakonu je onesnaževanje zraka razumljeno kot neposreden ali pa posreden vnos snovi,
ki lahko škodijo okolju, človeškemu zdravju, ali pa posega v lastninsko pravico in je posledica
človekove dejavnosti (Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 2004, 3. člen). Pred vsakim posegom,
ki bi lahko imel negativne posledice v okolju, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Namen tega postopka je ocena dolgoročnih in
kratkoročnih in (ne)posrednih vplivov na človeka in vse, kar ga obsega. Nosilec, ki želi poseči
v okolje, mora sam predhodno zahtevati od ministrstva ugotavljanje potrebe po presoji in nato
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, pri čemer mora zagotoviti vse potrebne dokumente, ki jih
zahteva ministrstvo. Če tega ne stori v določenem roku, se predpostavi, da nosilec nima več
namena izvesti posega v okolje.
Izjemnega pomena pri naslavljanju problematike kakovosti zunanjega zraka je monitoring, ki
je opredeljen v 96. členu, ki pravi, da se mora spremljati emisije v tla, vode in seveda zrak, kar
zagotavljajo pristojna ministrstva (Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 2004, 97. člen). Glede na
situacijo v Zasavju, kjer je in še vedno velik del emisij prispeva industrija, je potrebno omeniti
tudi obratovalni monitoring. To je spremljanje stanja emisij onesnaževalca, ki ga slednji tudi
organizira preko izvajalca. Podatke mora onesnaževalec tako sporočati ministrstvu, občini in
javnosti na območju obratovanja. Izvajalci monitoringa morajo biti nepristranski, vendar je po
besedah strokovnjaka Jureta Vetrška vseeno mogoče prilagajati meritve oziroma poiskati

19

ugodnejše pogoje za merjenje emisij za naročnika, saj na vrednosti namreč pomembno vplivata
na primer vreme in letni čas (Vetršek, osebni intervju, 2018)1.
Eden izmed pomembnejših elementov, ki jih opredeljuje Zakon je tudi register vseh oseb, preko
katerega ministrstvo vodi evidenco vseh vpletenih tako v monitoring kot nadzor nad vplivanjem
na okolje. Prav tako je za civilno družbo pomembna informiranost, kar zagotavlja ministrstvo
preko obveščanja nosilcev baz podatkov (državni organi in organi občin). Glede na 106. člen
Zakona mora ministrstvo vsaj vsaka štiri leta pripraviti poročilo o okolju v Republiki Sloveniji,
ki ga sprejme vlada in posreduje Državnemu zboru. Ministrstvo pa sodeluje s pristojnimi organi
EU na način, da posreduje podatke o okolju in si jih nato izmenjuje z njimi, kot narekuje tudi
Tematska strategija o onesnaževanju zraka. Vsi podatki o okolju morajo biti na voljo vsem
zainteresiranim osebam, če je tako določeno v tem zakonu oziroma predpisih, ki urejajo dostop
do informacij javnega značaja.
Večkrat smo že omenili nadzor nad onesnaževalci, saj so to poleg posameznikov večinoma
podjetja, ki nosijo odgovornost za vpliv na okolje. Preprečevati morajo neposredno nevarnost
za nastanek, oziroma če že do tega pride, poskrbeti za sanacijo škode.

6.2 ENERGETSKI ZAKON 2007
Omenjeni zakon je bil sprejet v letu 2007 in se je revidiral v letu 2014. Ker je ob svojem
sprejetju predstavljal pomembno podlago za urejanje področja na lokalnem nivoju, bomo ta del
posvetili najpomembnejšim elementom, ki so del starejše verzije. Dokument določa nekatere
dolžnosti lokalnim skupnostim, ki jih morajo spoštovati. Občine morajo tako na primer v svojih
ukrepih upoštevati nacionalni energetski program in politiko, ki jo država na tem področju vodi.
S tem morajo biti usklajeni tudi njihovi razvojni dokumenti ter prostorski plani, preko katerih
je potrebno načrtovati obseg in načine oskrbe z energijo ter obseg same porabe energije. Občine
morajo oskrbovati uporabnike energetskih storitev varno in zanesljivo ter se držati tržnih načel
in načel trajnostnega razvoja, pri čemer morajo upoštevati učinkovito rabo energije, ravnati z
obnovljivimi viri gospodarno ter

pri vsem tem varovati okolje

in ga ne še dodatno

obremenjevati. Ta zakon določa tudi to, da morajo občine spodbujati izobraževanje,
informiranje in osveščanje javnosti ter ponujati energetsko svetovanje in spodbujati energetske
preglede. Poleg tega pa morajo občine izdelati lastne energetske koncepte, ki predstavljajo

1

Osebni intervju z Juretom Vetrškom, transkript je na voljo v Prilogah.
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osnovo za pridobivanje sredstev v primeru izvajanja programov učinkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije (Energetski zakon – EZ-1, 2007).

6.3 UREDBA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA 2011
Ta del bo namenjen pregledu vsebine Uredbe ter elementov, ki so določeni v njej. Slednje
predstavljajo standarde kakovosti zunanjega zraka, kar pomeni predvsem različne ciljne, še
dovoljene in nedovoljene vrednosti, načine za obveščanje javnosti o stanju v okolju ter obvezno
pripravo načrtov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Pregled bo namenjen
najpomembnejšim določilom, ki vplivajo predvsem na zdravje prebivalstva in tistim, ki so
namenjeni določitvi postopkov za monitoring ter sankcioniranje tega problema.
Ocenjevanje kakovosti zraka in vrednosti, ki se pojavljajo, se izvaja po različnih območjih in
aglomeracijah. Te so razdeljene na dve skupini – prva je tista, v kateri se merijo vrednosti
žveplovega dioksida, dušikovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, benzena,
ogljikovega monoksida ter benzo(a)pirena. Druga skupina območij in aglomeracij pa je glede
na svinec, arzen, kadmij in nikelj. Zasavje spada v prvi skupini v območje SIC (celinsko
območje), v drugi pa SITK (območje težke kovine). 4. člen uredbe določa možnost, da se lahko
v primeru, če so področju ene ali več občin vrednosti meritev večje od ciljnih ali pa mejnih
vrednosti onesnaževal, država določi eno ali več podobmočij. To se oblikuje na podlagi ocene
o kakovosti zraka in ocene o obsegu območja s strani ministrstva. Stopnja onesnaženosti
posamezne aglomeracije oziroma območja se določi v treh stopnjah glede na trenutno stanje –
če raven onesnažil presega mejne, ciljne, ali pa alarmne vrednosti, oziroma glede na tveganje.
Za uvrstitev v posamezno stopnjo je potrebna neposredna strokovna ocena ministrstva.
II. del zajema določila glede upravljanja kakovosti zraka. V prvih treh členih tega dela je
določeno, kje so zapisane mejne vrednosti ter zahteve glede prašnih delcev in ozona. Tako za
delce kot za ozon je v uredbi predvideno, da se določijo ukrepi za zmanjševanje. V 11. členu
uredbe je predvideno obveščanje javnosti prek medijev in spleta o preseženih opozorilnih
oziroma alarmnih vrednostih onesnaževal. Sporočiti se mora, kje je opaženo preseganje, kakšna
je napoved za naprej, kakšni so možni učinki na zdravje, kako naj bi se prebivalstvo vedlo
ter »podatke o preventivnih ukrepih za zmanjšanje onesnaženosti oziroma izpostavljenosti
onesnaženju z navedbo sektorjev z glavnim virom onesnaženja ter priporočila za ukrepanje za
zmanjšanje emisij (Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011, 11. člen)2«. V tem členu je tako
2

Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011, 11. člen.
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jasno zapisana povezava med onesnaženostjo (zunanjega) zraka in zdravjem prebivalstva.
Možno je, da se pojavijo pri meritvah povečanja mejnih vrednosti, ki so posledica naravnih
virov, kar se ne šteje za preseganje po tej uredbi, če se o tem obvesti Evropsko komisijo.
Podobno velja za preseganja, pripisana zimskemu posipanju in soljenju cest, kar je v skladu z
nadnacionalnimi določili.
Iz zadnjega, III. dela uredbe lahko razberemo, da sta bila za kakovost zraka predvidena tako
kratkoročni kot dolgoročni načrt za reševanje problema kakovosti zunanjega zraka. V tem
okviru je določeno tudi to, da mora minister predložiti načrt za kakovost zraka Evropski
komisiji »najpozneje dve leti po koncu leta, v katerem je bilo zabeleženo prvo preseganje
(Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011, 15. člen)3«. Ministrstvo naj bi omogočilo javnosti
in organizacijam možnost dostopa do rezultatov izvedenih raziskav o izvedljivosti in vsebini
kratkoročnih načrtov ter njihovem izvajanju.

6.4 ODLOK O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU ZASAVJA
2013
Obdobje preučevanih ukrepov, ki smo si ga zastavili v tej nalogi, je od leta 2004-2012, vendar
so današnje stanje in dejanja v lokalnem okolju močno povezana z odlokom, ki se mu bomo
posvetili v tem delu in je bil sprejet v letu 2013. Ker sama narava ukrepa zahteva redno
revidiranje, je bil leta 2017 sprejet obnovljen ukrep, ki velja še danes. Analizi stanja, ki je zajeta
v tem dokumentu, se bomo posvetili pri naslavljanju posamezne občine v empiričnem delu
naloge, pri čemer bomo uporabili podatke iz leta 2013, saj so ravno ti vplivali na samo
sprejemanje dokumenta. V tem krajšem delu pa bomo pregledali določila iz odloka, sprejetega
v letu 2017.
Tako specifičen odlok je bil sprejet, ker je območje Zasavja v primerjavi z drugimi regijami
najbolj onesnaženo z delci PM10 in zahteva posebno obravnavo. Zato so bili določeni posebni
ukrepi za zmanjšanje vplivov na zdravje in okolje in doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi
ter jasno tudi načine za spremljanje učinkov ukrepov in subjekte, ki so zadolženi za posamezne
naloge. V tem odloku pa je določen tudi program, s pomočjo katerega naj bi se analizirali sami
vzroki onesnaženosti (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2017, 1. člen).
Izboljševanje učinkovitosti rabe energije in zmanjševanje

rabe le-te sta ključna pri

zmanjševanju količine onesnažil, česar so se zavedali tudi oblikovalci tega ukrepa. Vendar pa

3

Uredba o kakovosti zunanjega zraka, 2011, 15. člen.
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imajo dostikrat končni uporabniki težavo z začetno investicijo, saj je navadno potrebno vložiti
relativno veliko sredstev za zamenjavo energenta oziroma za prehod na bolj varčen način
ogrevanja. Zato je v prvem delu 4. člena zapisano, da lahko poleg Eko sklada, ki je eden izmed
glavnih virov za pomoč pri financiranju omenjenih elementov, dajejo dodatne subvencije tudi
občine in država. Izvzeti pa so seveda odjemalci, za katere je z lokalnimi energetskimi koncepti
ali pa drugimi občinskimi akti predviden prednostni način ogrevanja stavb z daljinskim
ogrevanjem, o čemer pa morajo občine obveščati tudi Eko sklad. Stalno spremljanje
(monitoring) stanja je ključno za oblikovanje sprotnih ukrepov, zato 5. člen predvideva
obveščanje prebivalcev o stanju onesnažil v zraku. Spremljanje stanja mora izvajati Agencija
Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki s pomočjo rednih meritev delcev PM 10 in
napovedanih vremenskih razmer predvideva onesnaženost zraka. S pomočjo vsakodnevnih
ugotovitev, ko napovedana vrednost preseže 1,5 kratnik dnevne mejne vrednosti mora ARSO
izdati priporočila posameznikom ter pravnim subjektom, kako lahko izboljšajo stanje. Ukrepi,
ki jih ta odlok predvideva, so mehki in so takšne narave, da bi jih lahko vsakdo implementiral
vsakodnevno po svojih močeh, razen tistih, ki se navezujejo na javne službe ali pa podjetja, ki
imajo drugačno naravo dejavnosti. Poleg tega pa mora ARSO o morebitni prekomerni
onesnaženosti obvestiti sredstva javnega obveščanja, ki imajo možnost posredovati informacije
prebivalcem.
Predviden je program, preko katerega se bodo analizirali vzroki onesnaženosti ter spremljali
učinki ukrepov, ki so predvideni znotraj tega odloka, odgovornost za posamezni ukrep pa
določa ministrstvo za okolje. »Izvajanje ukrepov iz tega odloka in programa iz 6. člena tega
odloka traja najmanj tako dolgo, dokler kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored
ne doseže mejnih vrednosti za delce PM10, kot so določene v predpisu, ki ureja kakovost
zunanjega zraka (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2017, 9. člen)4«.
V prilogi 2 tega odloka so predstavljeni podrobnejši ukrepi, ki pa zadevajo naslednja področja:
a) Ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: glavni cilj
teh ukrepov je zmanjšanje porabe toplotne energije, kar naj bi se storilo preko
stremljenja k učinkoviti rabi ter prehodu na obnovljive vire energije. To je videno kot
ključni element pri izboljšanju kakovosti zunanjega zraka, saj je po analizi stanja jasno,
kako velik del onesnažil prihaja ravno iz zastarelih malih kurilnih naprav. Pri tem naj bi
največ pripomogli daljinsko ogrevanje, ogrevanje s plinom, ukrepi na področju naprav
4

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2017, 9. člen.
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za ogrevanje gospodinjstev ter horizontalni ukrepi. Slednji pa zajemajo predvsem javne
stavbe, ki se morajo energetsko sanirati, ter nadzor nad manjšimi kurilnimi napravami.
b) Ukrepi na prometnem področju se osredotočajo predvsem na trajnostno mobilnost ter
zamenjava motorjev z notranjim izgorevanjem s tistimi brez ali pa z minimalnimi
izpusti. To terja spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni občin (kar se povezuje s
celostnimi prometnimi strategijami posameznih občin), zagotovitev parkiranja koles na
železniških postajališčih, ob zgradbah javne uprave in na vseh mestih večje zgostitve
kolesarskega prometa, nadgraditev postaj in postajališč JPP z vidika prometne varnosti
in standardov kakovosti storitev JPP, trajnostno parkirno politiko, urejanje javnega
potniškega prometa, spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in promocija trajnostne
mobilnosti, preusmeritev tovornega prometa na železnico, izboljšanje cestne
infrastrukture, optimizacijo zimskega posipanja in soljenja cest ter še druge ukrepe, ki
urejajo to področje.
c) Podporni in drugi ukrepi so tisti, ki še niso bili zajeti v predhodne ukrepe. To so na
primer povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka, ozelenitev občin,
delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje,
izvajanje stalne medsektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za
načrtovanje nadaljnjih ukrepov, izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega
zraka, preprečevanje ognjemetov, vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske
akte, spodbujanje tehnoloških rešitev s področja učinkovite rabe energije ter obnovljivih
virov energije, ter drugi.
d) Ukrepi gospodarstva se nanašajo se na izvajalce gospodarskih dejavnosti, ki se morajo
zavedati njihovega vpliva na okolje in sodelovati pri zmanjšanju izpustov trdih delcev
iz naprav, ki jih uporabljajo v svojih obratih. Mednje sodijo uveljavitev sistema ravnanja
z okoljem, spodbujanje najboljših tehnologij, ki so na voljo (tehnologij BAT, Best
Available Technology), zmanjševanje prašenja pri prevozih sipkega tovora, zaščita
površin z različnimi odprtimi materiali, ter sodelovanje z občinami, preko česar lahko
skupaj preverijo možnosti izboljšav na področju kakovosti zunanjega zraka (Odlok o
načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2017, Priloga 2).
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7 VREDNOTENJE IZVAJANJA UKREPOV IN UČINKOV NA
OBMOČJU ZASAVJA

Na vsebnost onesnažil poleg ravnanja prebivalstva in deležnikov močno vplivajo tudi
geografske predispozicije določenega območja. Zasavje leži v soteski reke Save, na katero so
pravokotno pozicionirane tri doline, med njimi pa vsaka obsega eno izmed zasavskih občin občino Trbovlje, občino Zagorje ob Savi ter občino Hrastnik. V nadaljevanju bomo razdelali
glavne značilnosti Zasavja, da bomo lažje razumeli specifike območja in okoliščine.

7.1 ZNAČILNOSTI REGIJE
Omenjene doline so ozke, kar otežuje prevetritev in povzroča zadrževanje zraka na tem
območju. Povprečne hitrosti vetra so pod 0,5m/s, poleg tega pa je v zimskih mesecih (ko je tudi
več virov onesnaževanja) pogosta tudi inverzija, kar povzroča, da izpusti ostanejo v spodnji
plati zraka, do koder je ta plast nepropustna (Vetršek, osebni intervju, 2018). Tako že naravne
predispozicije za kakovost zunanjega zraka predstavljajo izziv, poleg reliefne strukture še
dodatno pa velik posredni vpliv na kakovost zunanjega zraka predstavlja tudi geološka sestava
tal.
Zasavje je (bilo) bogato z rjavim premogom, kar je predstavljalo ključni energent za prebivalce
tega območja. Intenzivna uporaba t.i. »črnega zlata« se je začela v začetku 19. stoletja, ko je
trboveljski rudnik dobil prvo uradno dovoljenje za pridobivanje te surovine. V tistem času
Zasavje ni bilo dobro povezano z ostalimi kraji, zato je izgradnja železniške proge v letu 1849
pomenila veliko prelomnico, saj je železnica predstavljala ne le stalnega porabnika, temveč tudi
možnost za transport premoga. Rudarstvo je skozi čas pustilo pomemben pečat v življenjih
prebivalcev Zasavja – rečemo lahko, da je predstavljalo možnost za tako industrijski kot
ekonomski razvoj. Rudnik kot organizacija je sodeloval pri gradnji pomembnejših objektov:
kulturnih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, gradila pa so se tudi stanovanja. Tako je
rudnik oskrboval prebivalstvo s surovino za električno energijo in ogrevanje ter predstavljal
enega izmed stebrov razvoja za Zasavje in bil del vsakdana prebivalcev (RTH, 2015). V
nadaljevanju bomo omenili še glavne gospodarske panoge, ki so se razvile v Zasavju in
pomembno vplivale tako na razvoj regije kot tudi na stanje okolja.
Premog je torej predstavljal večinsko uporabljeni energent, ki se ga je posluževala tudi
Termoelektrarna Trbovlje. Ker je vseboval visoko vsebnost žvepla, so se
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povečevale. Leta 1976 so zgradili 360 m visok dimnik, ravno zato da je lahko veter razpihal
izpuste in se niso zadrževali v dolinah (Vetršek, osebni intervju, 2018). S tem se izpusti niso
zmanjšali, so pa izboljšali stanje v dolinah. Količine premoga porabljene za pridobivanje
energije so bile zelo velike – samo v letih 1980-1995 je zgolj elektrarna porabila 10.390.905
ton večinoma domačega premoga.
Kot je že bilo omenjeno, je rudniška dejavnost pomembno prispevala tudi k samemu razvoju
Zasavja, saj je s svojo učinkovito dejavnostjo v 19. stoletju poskrbela za visoko prepoznavnost
pri investitorjih tistega časa. Tako je iz političnih razlogov ter nizke storilnosti v letu 1867 pod
upravo Trboveljske družbe TrifailerKohlenwerkgeselschaft prišel tudi državni premogovnik. S
tem je organizacija pridobila večjo moč za izboljšave in razvoj. Del družbe je predstavljala tudi
steklarna, ki pa so jo v 1875 zaprli in namesto tega zgradili cementarno. V prvih letih poslovanja
je družba delala z izgubo, saj se je veliko cementa porabilo ravno za potrebe rudnika, ji je pa
vseeno v 1880 uspelo prodreti na tuja tržišča in s tem povečati prodajo. Skozi leta se je z
nadgradnjami tehnologije in spremembo organizacije dela spreminjala produktivnost obrata,
saj je v slabih 100 letih (od leta 1879 do 1972) letna proizvodnja cementa z 6.060 ton zrasla na
500.000 ton. Mejnik, ki je zelo pomemben z okoljskega vidika,

pa je bila zamenjava

tehnološkega goriva v 1998. Po besedah Ekokroga sta bila v tistem času glavna deležnika
Upravna enota Trbovlje ter Ministrstvo za okolje in prostor, s pomočjo katerih je bilo izdano
lokacijsko dovoljenje za prehod z mazuta na premog. Aktivisti pravijo, da v postopku
sprejemanja niso bili vključeni ter da to ni uspelo niti Občini Zagorje ob Savi, saj so bile vse
podane pritožbe ovržene (Aktivisti Ekokroga, 2015). Potrebno pa je omeniti še eno pomembno
spremembo v strukturi podjetja, ki se je zgodila leta 2002. Takrat je podjetje LafargePermooser
AG postalo večinski lastnik cementarne, ki se je nato preimenovala v Lafarge Cement d.d.,
Trbovlje, eno leto kasneje pa je lastništvo prišlo v roke Lafarge Slovenija S.A. s sedežem v
Parizu (Lafarge, 2018). Leto 2002 je pa pomembno še zaradi uporabljanja petrol koksa za
gorivo, saj je po besedah Ekokroga eden izmed ključnih dejavnikov za dvig emisij ogljika
(TOC) za 77 odstotkov in benzena za 256 odstotkov že v naslednjem letu (Ekokrog, 2018).
Cementarna pa ni sporna zgolj zaradi same primarne dejavnosti, temveč je do nestrinjanja
javnosti pripeljalo tudi dovoljenje, ki ga je Agencija Republike Slovenije za Okolje (v
nadaljevanju ARSO) izdala le eno leto kasneje. Šlo je namreč za dovoljenje za sežig več kot 30
tisoč ton nevarnih odpadkov, ki so predstavljali še dodatno obremenitev za okolje in za zdravje
prebivalcev (Aktivisti Ekokroga, 2015). Vsi ti dejavniki so pripeljali do zavedanja javnosti o
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stanju v okolju, zaradi česar so se oblikovale različne akcije tako znotraj odločevalskih institucij
kot tudi zainteresirane javnosti.

7.2 SPREJETI UKREPI NA LOKALNEM NIVOJU
Občine so nosilci politične decentralizacije kot protiutež državi. Lokalna samouprava namreč
predstavlja način upravljanja v družbenih zadevah, ki neposredno temeljijo na lokalni
skupnosti. Pomeni pravno urejena razmerja v lokalni skupnosti na področju odločanja o skupnih
zadevah, ki pa mora biti avtonomno in neodvisno od države. Na drugi strani pa je del občin tudi
lokalna uprava, pri kateri pa gre za izvedeno in odvisno odločanje od države. Oboje skupaj
predstavlja okvire, v katerih morajo občine delovati. Primarno pa mora biti fokus seveda na
tem, da se zagotavljajo še boljši pogoji bivanja in delovanja za lokalno prebivalstvo. Občine v
Zasavju se med seboj dosti razlikujejo, saj so bile (in so še) tudi v gospodarskih dejavnostih
različne in je zato tudi vpliv na okolje drugačen. Ne glede na to pa obstajajo nekatere skupne
strategije, ki jih zasledujejo občine in pripomorejo k izboljšanju stanja. Vse tri občine so v
razdobju preučevanja sprejele dva glavna dokumenta, ki sta podlaga za nadaljnje ukrepe na
področju kakovosti zunanjega zraka in tudi na splošno boljšega varovanja okolja.

7.2.1 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Lokalni energetski koncept je občina Trbovlje sprejela prva v letu 2011, občina Zagorje ob Savi
leta 2012 in občina Hrastnik 2013. Sprejetje tega dokumenta nalaga že omenjeni energetski
zakon iz leta 2007, ki pravi, da naj bi lokalne skupnosti sprejele svoje lokalne energetske
koncepte najkasneje do januarja leta 2011. Za neupoštevanje tega določila so bile predvidene
tudi globe, in sicer naj bi od 400 do 2000€

predstavljala kazen za odgovorno osebo

samoupravne lokalne skupnosti, če koncept ne bi bil sprejet. Zagotovo je tudi to bila ena izmed
dodatnih spodbud za občine, da so tako hitro ukrepale. V Hrastniku in Trbovljah je dokument
pripravilo podjetje Adesco d.o.o., v Zagorju ob Savi pa skupina strokovnjakov iz Fakultete za
strojništvo Univerze v Ljubljani ter podjetja Boson d.o.o. Skupni cilji izvajanja dokumentov so
zmanjšanje rabe energije in povečanje posluževanja lokalnih obnovljivih virov energije (pri
čemer se preide s fosilnih na omenjene vire energije), zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
med katerimi je največji fokus na CO2, spodbujanje rabe lesne biomase pri sistemu daljinskega
ogrevanja in soproizvodnji toplotne in električne energije, energetski nadzor in pregledi za
javne stavbe, vzpostavitev energetskega knjigovodstva ter energetsko svetovanje in osveščanje
prebivalcev.
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Ukrepi, ki so jih oblikovalci konceptov zapisali v koncepte, obsegajo seveda tudi finančne
investicije, ki so specificirane v načrtu, kar pa ne pomeni, da so bila sredstva za izvedbo teh
ukrepov že vnaprej zagotovljena in

zaradi tega je bila realizacija različno uspešna pri

posameznih ukrepih. Omeniti moramo še energetsko knjigovodstvo, ki je bilo tudi eden izmed
ukrepov zajetih v teh dokumentih. Občina Zagorje ob Savi na primer od leta 2010 naprej vse
javne objekte, »ki so deležni energetskih sanacij, vključuje v centralni nadzorni sistem. V
stavbah spremljajo temperaturo, vlago in vsebnost CO2 v notranjem zraku ter beležijo podatke
o energentih (elektrika, zemeljski plin, ELKO in daljinska toplota) (Slovenija znižuje CO2,
2019)«. Za monitoring je tako poskrbljeno, vendar izziv še vedno predstavlja uporaba teh
podatkov. Spremljanje namreč ni dovolj, temveč je potrebno s podatki tudi upravljati, kar še
vedno predstavlja izziv za vse občine.

7.2.2 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
Promet prispeva velik delež k onesnaženju v regiji, zato je naslavljanje tega področja izjemnega
pomena. V letu 2013 je namreč v Trbovljah prišlo 27%, v Zagorju ob Savi pa kar 38% prašnih
delcev iz prometa (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2013, Priloga). Vse
tri občine so v letu 2017 sprejele celostne prometne strategije, ki predstavljajo strateške
dokumente za urejanje prometa v regiji in s tem izboljšanje stanja na področju varstva okolja.
Posredno je zahtevala sprejetje tega dokumenta tudi evropska Direktiva o kakovosti zraka, ki
smo jo že omenjali. Ne glede na obveznosti pa je nesporno dejstvo, da poleg manjšanja vpliva
na zdravje in naravo urejen promet predstavlja enega izmed pomembnih elementov
prebivalcem prilagojenega urbanega okolja.
Glede na to, da je v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju ob Savi podoben relief, se občine soočajo
s podobnimi izzivi. Vse tri poskušajo zmanjšati količino motornega prometa, saj ta prinese ne
le onesnaženje, temveč tudi ostale negativne učinke, na primer pomanjkanje parkirnih mest,
zastoje in podobno. Zato so vse tri strategije zasnovane v smeri spodbujanja alternativnih
možnosti transporta. Poleg pešačenja, ki je najbolj priročna možnost, je za premagovanje daljših
razdalj za aktivne prebivalce primerno kolesarjenje. Če to področje ni urejeno, si kolesarji
delijo cesto z motornimi vozili, kar ne zagotavlja varnosti za vse udeležence in je dostikrat
razlog za neuporabo tega načina transporta. Poleg tega motorna vozila na lokalnih cestah
dostikrat težko obvozijo kolesarje, zaradi česar nastajajo zastoji in nejevolja. Iz teh razlogov je
nujno omogočiti prebivalcem možnost varnega kolesarjenja in s tem izboljšati kakovost
življenja v občinah. Vse tri občine so v procesu izdelovanja in širjenja kolesarskih poti in
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sistema izposoje koles. V Hrastniku in Trbovljah načrtujejo vzpostavitev sistema za izposojo
električnih koles, ker je to primernejše glede na hribovit relief občin ter razpršenost
poseljenosti, saj zahteva kolesarjenje v teh dveh občinah boljšo telesno pripravljenost. V
nadaljevanju bomo primerjali občini Zagorje in Trbovlje, kajti sistem kolesarskih stez se v
Hrastniku šele vzpostavlja. V mestu Zagorje je prebivalstvo zgoščeno na relativno majhnem
območju in je mobilnost lažja, saj precejšen delež ljudi naseljuje bolj oddaljena območja. Tako
Trbovlje kot Zagorje imata na obeh železniških postajah parkirišča za kolesa, obstaja pa razlika
v infrastrukturi, namreč v načinu postavitve kolesarskih stez. V Zagorju je namreč kolesarska
steza zgrajena posebej in ni sestavni del ceste, zato je za kolesarje udobnejša in varnejša. Poleg
tega je samo mesto Zagorje (ne občina) skoraj v celoti povezano s kolesarskimi potmi in
omogoča varno mobilnost od začetka na poti iz Kisovca do železniške postaje, ki leži na koncu
mesta, kar znaša približno 2,5km. V Trbovljah pa je situacija precej drugačna, saj so kolesarske
poti zarisane na cesti in je občutek pri vožnji po teh poteh dostikrat neprijeten, sploh ob
srečanjih s tovornjaki, avtobusi in podobnimi vozili. Poleg tega se kolesarske poti nahajajo le v
strogem centru mesta (kar je približno 1,7 km). Kolesarske steze od trgovskih centrov na
spodnjem robu mesta do železniške postaje pa ni. Tam se sicer nahaja pločnik, ki ga pa po
cestnoprometnih predpisih kolesarji ne smejo uporabljati, zato tudi zaradi nepravilne vožnje
kolesarjev večkrat nastanejo na teh mestih zastoji.
Druga možnost, ki jo želijo občine spodbujati, je učinkovit javni prevoz. Velik del prebivalstva
omenjenih treh občin vsakodnevno migrira v druge kraje, zaradi česar se odloča za uporabo
javnih prevoznih sredstev oziroma osebnega avtomobila. Vse tri občine imajo na voljo istega
ponudnika avtobusnega prevoza od mestnih središč do železniške postaje, ki omogoča prevoz
bolj ali manj usklajen z voznim redom vlakov. Je pa kot dejavnik potrebno upoštevati tudi
poseljenost prebivalcev, saj jih veliko živi izven mestnih središč. Zato se tisti, ki živijo daleč
stran od avtobusnih postaj ne odločajo za javni prevoz, ampak se poslužujejo lastnega ali pa
prevoza s taksiji. Poleg tega je na primer v Trbovljah cena relativno visoka za razdaljo, ki jo
avtobusi prevozijo (maksimalno 6,2 km od najvišje ležeče postaje do železniške postaje stane
1,3€). Večinoma se tako poslužujejo javnega prevoza predvsem študenti in dijaki, ki imajo
subvencionirane vozovnice, osebe, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, ter tisti, ki delajo v
mestnih središčih, kjer je cena za parkirnino zelo visoka in se jim ne bi izplačalo voziti z lastnim
prevozom (na primer v center Ljubljane). Pogosta težava, s katero se morajo uporabniki javnega
potniškega prometa soočati, so zamude, obremenjujoče predvsem za tiste, ki iščejo nadaljnjo
povezavo z železniškim ali pa avtobusnim prevozom v oddaljene kraje. Tako je želja vseh treh
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občin izboljšanje učinkovitosti javnega prevoza ter zmanjšati vplive na okolje. Poleg tega je
pomembno poenostaviti kupovanje mesečnih vozovnic, saj v Hrastniku in Trbovljah ni stalnih
pisarn, kjer bi se dalo to urediti, ampak je to mogoče le nekajkrat mesečno. Zaradi tega po
besedah župana Marka Funkla tudi v Hrastniku razmišljajo o uvedbi enotne kartice ali pa
aplikacije, ki bi zajemala ne le javni prevoz, temveč tudi druge storitve in dejavnosti v občini,
na primer kino, knjižnico in bazen. Na ta način bodo lahko tistim, ki bodo redno koristili javni
prevoz, podarili na primer karto za bazen ali pa kino. Omenjeni župan verjame, da je trenutno
občina v fazi korenčka in ne palice, zaradi česar bodo spodbujali vse, ki bodo pripravljeni takšne
stvari narediti (Funkl, osebni intervju, 2019)5. Kot smo že omenili, je cilj ne le povečanje
uporabe javnega prevoza, ampak tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa na okolje, kar se lahko
naredi s pomočjo zamenjave obstoječih avtobusov s takšnimi, ki delujejo na čistejše energente.
Tudi Eko sklad spodbuja nabavo električnih avtobusov, vendar po izkušnjah župana to ni
rešitev, saj tovrstna vozila niso primerna za relief v Hrastniku. Pravi namreč, da bi si želeli
zamenjati šolski avtobus, ampak je trenutno nemogoče zagotoviti takšnega, ki bi v zimskih
razmerah lahko varno in z vzdržljivo baterijo zagotavljal prevoz. Po njegovem mnenju so
država in spodbujevalci ekologije favorizirali mestne občine oziroma občine na ravnini. Z
vidika mest je torej to zelo pozitivno, z vidika zasavskih dolin pa meni, da to ni pravi ukrep, saj
dejansko ta sredstva Eko sklada niso dostopna vsem občinam. Omeniti pa je potrebno še en
zelo pomemben dejavnik javnega prevoza v Zasavju. Lastni servis za javni prevoz imajo lahko
mesta nad 100 000 prebivalcev, ostale občine pa za to storitev najemajo koncesionarje, kar
delajo tudi zasavske občine. Razumljivo pa je, da je prioriteta teh podjetij količina in jim ni
pomembno, da pokrijejo čim širši spekter ljudi, ki živijo na periferiji in imajo do prve trgovine,
pošte, zdravstvenega doma in ostalih storitev nekaj kilometrov (Funkl, osebni intervju, 2019).
Ti dve področji – torej spodbujanje kolesarjenja ter javnega prevoza – sta glavni temi, ki ju
naslavljajo celostne prometne strategije v Zasavju. Omeniti moramo še eno popolnoma
infrastrukturno rešitev v Hrastniku, ki naj bi močno pripomogla k zmanjšanju izpustov v občini.
V prihodnjih letih naj bi se začela gradnja ceste Hrastnik-Zidani Most, preko katere bi
preusmerili tovorni promet iz mestnih središč. Zdaj so namreč lokalne ceste precej obremenjene
zaradi povezave Hrastnik-Celje, po izgradnji nove poti pa se bo stanje na tem področju
izboljšalo.
Celostne prometne strategije predstavljajo strateške dokumente, ki služijo za sprejemanje
nadaljnjih ukrepov občin in uvajanje izboljšav na tem področju. CPS Občine Hrastnik je
5
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pripravilo podjetje Sava projekt d.d., za Občino Zagorje ob Savi je poskrbela projektna skupina
Občine Zagorje ob Savi in Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, Občina Trbovlje pa je
najela podjetje Locus d.o.o. Bistveno je ravnanje prebivalcev v vsakdanjem življenju, kar se
lahko doseže le, če občani verjamejo v ureditev in se strinjajo z odločitvami občin. Zato je
razumljivo, da so se vse tri strategije sprejemale na način, ki je poskušal vključiti čim več
zainteresirane javnosti. Samemu postopku sprejemanja se bomo posvetili v nadaljevanju, ko
bomo preučili proces v občini Trbovlje.
V okviru strategije za občino Trbovlje se je pripravilo več rešitev znotraj posameznega
področja, ki ga je potrebno izpopolniti ali pa bolj spodbujati - na primer hoja, kolesarjenje in
posluževanje javnega potniškega prometa. Celostne prometne strategije naj bi bile namenjene
predvsem udeležencem prometa - torej občanom - zato sta v Trbovljah izvajalec (podjetje Locus
d.o.o.) in Občina Trbovlje izvedla več javnih razprav in aktivnosti v medijih, da bi lahko
vključili čim več zainteresiranih oseb. Skupno so bile izvedene štiri razprave, vsaka s določenim
namenom. Posnetki prvih treh javnih razprav so na voljo na spletni strani Celostne prometne
strategije Občine Trbovlje. Na vseh treh razpravah skupaj je bilo udeležencev 84: na prvi 42,
na drugi 24 in na tretji 18 (Lipušček, osebni intervju, 2016)6. Glede na število prebivalstva –
17500 – to predstavlja slabega pol odstotka vseh prebivalcev. Večinoma so prišli na razprave
isti ljudje, torej dejansko ni bilo 84 različnih ljudi in je bila udeležba še manjša. V začetni fazi
projekta je bila izvedena tudi anketa, ki je služila za analizo stanja o potovalnih navadah in o
zadovoljstvu občanov z ureditvijo prometa v Občini Trbovlje. Bila je na voljo na spletu, pa tudi
v analogni obliki na mestih: »v občinski stavbi, Zdravstvenemu domu, Knjižnici Toneta
Seliškarja Trbovlje, Domu upokojencev Franca Salamona, tajništvu Društva upokojencev
Trbovlje, kavarni Delavskega doma in kavarni Mladinskega centra (Celostna prometna
strategija Občine Trbovlje, 2016)«, kjer so se nahajale skrinjice, kamor so občani lahko anketo
oddali. Možnost pa je bila tudi ta, da oseba po pošti pošlje anketo na občino. Ne glede na vse
možnosti je anketo izpolnilo in oddalo le 452 občank in občanov (Lipušček, osebni intervju,
2016), kar predstavlja slabega 2,6% prebivalstva. Promocija aktivnosti je potekala tudi na
spletu, vendar je bil vpliv zanemarljiv. Za Celostno prometno strategijo, ki je bila oblikovana
za Trbovlje je bilo tako na voljo precej vzvodov za obveščanje javnosti, vendar je videti, da so
bili sami sebi namen oziroma je bil njihov namen predvsem zadovoljevanje zahtev razpisa, ki
je strategijo financiral. Ne glede na to pa je občina aktivna na tem področju, saj so, kot
pojasnjuje Andreja Bienelli Kalpič, vodja Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne
6
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službe, predvsem s področja trajnostne mobilnosti sprejeli veliko ukrepov ter pristopili k
izvajanju raznih projektov na tem področju (na primer v letošnjem letu kolesarsko stezo). Pri
tem so pomembni viri financiranja, ki jim občina tudi sledi (Gabrič in Bienelli Kalpič, osebni
intervju, 2018)7.

7.3 SPECIFIKE IN FOKUSI OBČIN
Občine imajo nekatere dolgoročne strategije, na katere večinoma vplivajo določila na državni
ravni, vendar je ne glede na to potrebno upoštevati, da se akcijski plani do neke mere
spreminjajo tudi glede na liste/stranke, ki so izvoljene na lokalnih volitvah. V nadaljevanju se
bomo posvetili vsaki izmed treh občin in poskušali prepoznati njihove specifike in izzive, ki jih
imajo pri implementaciji ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

7.3.1 OBČINA TRBOVLJE
V Občini Trbovlje sta bila dejavni tako Lafarge cement d.o.o. kot tudi Termoelektrarna
Trbovlje. Sicer je bila njuna lokacija umaknjena iz centra mesta, vendar sta imeli obe podjetji
velik vpliv na kakovost zunanjega zraka tako prebivalcev, ki so živeli v neposredni bližini, kot
tudi na bolj oddaljena naselja. Interes ne samo trboveljske, temveč dejansko vseh treh občin za
izboljšanje stanja je bil zato močan, kar se je izkazalo tudi v letu 2013, ko je bil sprejet Odlok
o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Prvotni dokument se je osredotočal predvsem
na delce PM10 in načine za njihovo zmanjšanje. Območje izvajanja je bilo določeno s pomočjo
Sklepa o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka in na podlagi
Odredbe o določitvi območja o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na
onesnaženost zraka iz leta 2011.
V tem odloku so opredeljeni tudi ukrepi za zmanjšanje prašnih delcev glede na zakonsko
določene mejne vrednosti ter vzajemno spremljanje učinkov teh ukrepov. Poleg tega so
določene tudi naloge za vse deležnike, ki vplivajo na stanje v okolju, med katerimi so tako
občine kot tudi država (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2013, 1. člen).
Večina ukrepov se navezuje na način ogrevanja tako prebivalcev kot tudi na transformacijo v
trajnostne načine mobilnosti, pri čemer morajo občine pripraviti svoje strategije in ob pomoči
države tudi sofinancirati projekte. Poleg tega pa morajo zagotavljati podatke, ki jih nato
ministrstvo uporabi za nadaljnje ukrepe. Po besedah županje Trbovelj pa je prišlo pri izvajanju
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v omenjeni občini do nekaterih izzivov: »Za zadeve, ki so bile realizirane, je bilo rečeno, da bo
manjši del prispevala občina, večji pa država, je bilo žal ravno obratno. Zato realizacija ukrepov
ni bila najbolj učinkovita, na kar smo tudi večkrat opozorili in zahtevali sestanke na Ministrstvu
za okolje in prostor (Gabrič in Bienelli Kalpič, osebni intervju, 2018)«. Glede na to, da sta v
Občini Trbovlje delovala dva že prej omenjena ključna onesnaževalca, je pomembno upoštevati
dejstvo, da je v letu 2015 prenehala z dejavnostjo cementarna, saj so se s tem vrednosti
onesnažil bistveno zmanjšale. Temu se bomo posvetili v nadaljevanju, ob razumevanju
aktivnosti občine pa moramo poznati tudi strukturo virov onesnaženja. V letu 2013, ko se je
sprejemal prej omenjen odlok, je v celotnem Zasavju industrija predstavljala 16% emisij
prašnih delcev PM10, sekundarni delci (ki nastanejo kot produkt kemičnih in fizikalnih reakcij
v onesnaženem ozračju) 22%, resuspenzija 9%, kar 26% je prihajalo iz individualnih kurišč in
27% iz prometa (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2013, Priloga). Glede
na večinsko eliminacijo industrije kot vira (kar je sicer rečeno precej pavšalno, saj je bila ta
analiza virov narejena za celotno Zasavje, ker delujejo tudi drugi industrijski obrati poleg
cementarne in termoelektrarne) lahko sklepamo, da sta promet in individualna kurišča tisti
področji, ki jih je še toliko bolj potrebno upoštevati.
Statistika kaže, da individualna kurišča najbolj bremenijo okolje, pa tudi na občini Trbovlje
ugotavljajo, da je to resen problem. Županja Jasna Gabrič meni, da je največji problem na tem
področju ta, da »večinoma revni ljudje že tako živijo v hišah, kjer se kuri, kamor zmečejo tudi
vse smeti, ki jih imajo pri roki, včasih še kdo pokliče na komunalo in sprašuje zakaj plačuje
odvoz odpadkov, če vse skuri, tako da je težko najti neko rešitev kako takšnim ljudem pomagati
(Gabrič in Bienelli Kalpič, osebni intervju 2018)«. Po besedah vodje oddelka za okolje je občina
podala tudi pobudo, da so se omogočile stoodstotne subvencije za najemnike neobčinskih
stanovanj za nove kurilne naprave. Predlog je bil oblikovan predvsem za upokojence in tiste, ki
to težko zmorejo, saj je bilo prej to namenjeno samo lastnikom kar pa je bil problem, ker
običajno tisti, ki so ogroženi, niso lastniki stanovanj. Občina je na to opozorila in spremenil se
je razpis za ta sredstva. Še vedno pa obe intervjuvanki opozarjata na pomanjkanje nadzora nad
individualnimi kurišči, ki so zasebna lastnina. Medobčinski inšpektorat namreč ni pristojen za
to, občina pa nima zaposlenih ljudi za to početje. Nadzor lahko izvaja državna okoljska
inšpekcija, ki pa je po besedah vodje oddelka za okolje podhranjena in pravi, da »Če že velikih
podjetij ne morejo kontrolirat, kako bodo individualna kurišča (Gabrič in Bienelli Kalpič,
osebni intervju, 2018)«. Manjka torej asistenca s strani države in podporne aktivnosti, ki jih
občina sama ne more financirati ali pa ni za to pristojna. Trudijo se osveščati javnost preko
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lokalnih medijev, vendar teh aktivnosti še vedno ni dovolj oziroma je videti, da ni neke jasne
strategije kako to početi. Apelirati na že obstoječo »ozaveščenost ljudi« je precej nelogično, če
pogledamo na današnje vrednosti onesnažil in samo stanje v mestu. Po besedah vodje oddelka
za okolje imajo sedaj tudi socialno šibkejši možnost priti do subvencij, vendar se ljudje še vedno
ne odločajo za ta korak. Razlog za to lahko verjetno iščemo tudi v tem, da so postopki za
pridobitev dokaj zapleteni in se ljudje dostikrat ne znajdejo v zapletenih postopkih. Manjka
torej neka svetovalna služba, ki bi bila v javnosti dovolj predstavljena in izpostavljena, da bi se
prebivalci lahko brez težav pozanimali o možnostih prehoda na trajnostne načine ogrevanja in
se na splošno bolje izobrazili o področju ter njihovem doprinosu k čistejšemu okolju.
7.3.2 OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Na stanje v Občini Zagorje ob Savi je deloma vplivalo tudi dogajanje v Trbovljah, saj sta
Lafarge cement d.o.o. in Termoelektrarna Trbovlje, kot je bilo omenjeno, delovala v spodnjem
delu doline, zaradi česar so se onesnažila še lažje prenašala tudi v sosednji dve občini. V
Zagorju pa je od vseh industrijskih obratov po podatkih, ki jih najdemo v prilogi Odloka o
načrtu za kakovost zraka na območju področju Zasavja iz leta 2013, najbolj prispeval h količini
prašnih delcev v ozračju IGM Zagorje d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo apna in izdelkov iz
tega materiala (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja 2013, Priloga). Poleg
tega obrata so v zadnjih 14 letih k pritisku na okolje predstavljali še ETI (proizvodnja varovalk,
modularnih naprav in močnostnih naprav), XELLA (proizvodnja gradbenega materiala
blagovne znamke Ytong), BARTEC (proizvodnja eksplozijsko varnih elektronaprav) in
KUMPLAST (predelava plastičnih mas).
Ne glede na razširjeno industrijo je v Zagorju prevladujoč vir emisij promet, na kar vpliva
predvsem dejstvo, da skozi mesto teče edina prometna cesta, ki povezuje ta del Slovenije z
avtocestnim priključkom Trojane. Sploh v zadnjih letih se je promet še povečal, čeprav je že v
letih 2008-2009, ko so se opravljale meritve, katere so upoštevane pri oblikovanju Odloka o
načrtu za kakovost zraka na območju področju Zasavja, zajeten delež emisij prišel prav iz tega
vira. Takrat ocenjen prispevek prometa je bil 38%, individualnih kurišč pa 17 %. Poleg tega je
prisoten tudi vpliv industrije in sekundarnih delcev 17 %, vpliv kurjenja premoga (s strani TET)
pa 6 % (Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, 2013, Priloga).
Ob pregledovanju aktivnosti, katerim Občina Zagorje ob Savi posveča največ pozornosti
ugotovimo, da se najbolj osredotoča predvsem na energetsko učinkovitost in aktivnosti,
povezanim z njo. Na tem mestu je potrebno omeniti projekt, v katerem je sodelovala občina in
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je edinstven v tem delu Slovenije. V okviru Remining-Lowex je občina prijavila projekt z
imenom Razvoj nekdanjih rudniških območij v trajnostne skupnosti z uravnoteženjem dobave
on odjema na principih nizke eksergije, čigar namen je bil spodbujanje uporabe in razvoja
obnovljivih virov energije na območjih, ki so bila skozi čas pod velikim vplivom rudarstva.
Tudi zaradi tega projekta je bila v letu 2008 izvedena raziskava o potencialu občine pri
omenjenih virih energije, pri čemer so ugotovili, da ima občina precej možnosti za izkoristek
pri vodi, geotermalni energiji, soncu ter biomasi, kar so upoštevali tudi pri energetskih sanacijah
stavb. Namreč poleg ostalih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki smo jih že
omenjali, so na strehi Delavskega doma Zagorje ter Osnovne šole Ivana Skvarče namestili enote
za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca. V občini je bil postavljen tudi raziskovalni
laboratorij, ki je strokovno poimenovan Nizko energijska samozadostna mobilna enota za
demonstracijo novih konceptov nizko eksergijskih tehnologij in OVE, uporabniki pa jo poznajo
pod imenom OLEA. V tej raziskovalni enoti je prikazan »prehod med tradicionalnimi fosilnimi
energijskimi viri, ki so v preteklosti zaznamovali razvoj Zasavja, in sodobnimi obnovljivimi
energijskimi viri, ki so temelj sonaravnega razvoja (Olea research unit, 2019)« zasavske regije.
Poleg tega kaže občina velik interes za izobraževanje občanov in sodelovanje pri različnih
projektih, ki lahko pripomorejo k izboljšanju stanja. Eden izmed takšnih je bil tudi Mreža za
podporo energetski učinkovitosti v Občini Zagorje ob Savi, ki se je izvajal v okviru razpisa Po
kreativni poti do znanja v okviru Univerze v Ljubljani. Namen projekta je bil v prvi točki
pregled stanja v javnih zavodih, ki delujejo v občini, nato pa predlog mehkih ukrepov, ki jih ti
zavodi lahko implementirajo v vsakdanjem delovanju brez dodatnih finančnih investicij.
Problem, ki so ga videli v projektni skupini je bil nedovzetnost uporabnikov »za varčevanje z
energijo, kar pa ima za posledico neučinkovito rabo energije, višje stroške energentov, širše
družbeno pa se ne dosegajo načrtovani lokalni, regionalni in globalni okoljski cilji, kot so na
primer zniževanje toplogrednih plinov v ozračju, povečano je lokalno onesnaženje ipd. (Mreža
za podporo energetski učinkovitosti v Občini Zagorje ob Savi, 2017)«. Učinki takšnih projektov
pa so lahko različni in so odvisni predvsem od interesa posameznega deležnika. Tako je
projektna skupina pripravila seznam ukrepov, ki so bili prilagojeni značilnostim in potrebam
posameznega zavoda, ter bi lahko pripomogli k izboljšanju ne le porabe energije, temveč tudi
pri kakovosti bivanja v teh prostorih, bi pa bilo seveda potrebno na določenih točkah spremeniti
vsakodnevno ravnanje. Ravno slednje pa je predstavljalo v nekaterih javnih zavodih kamen
spotike, saj niso vsi pripravljeni svojim podrejenim (ali pa sebi) naložiti dodatno delo brez
finančnih spodbud. Pravo motivacijo za drugačno ravnanje mora tako poiskati občina, saj ravno
ona financira porabo tudi energetskih virov in je v njenem interesu, da to naredi. Verjetno je
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posameznikom v gospodinjstvih lažje najti razloge za zmanjšanje porabe glede na to, da jo tudi
sami financirajo. So pa takšni projekti dober pokazatelj stanja v družbi, kajti tudi če odločevalci
sprejemajo ukrepe, ki pa nimajo predvidenih sankcij, žal ni moč pričakovati učinkov.
7.3.3 OBČINA HRASTNIK
Občina Hrastnik je edina izmed zasavskih občin, ki je na zadnjih volitvah zamenjala župana.
Prejšnji župan je bil Miran Jerič je bil na tej poziciji od leta 2002 do 2018 in je na zadnjih
podprl Listi za našo dolino in kandidatu Janiju Medvešku, ki se je v drugem krogu volitev za
pomeril s sedanjim županom Markom Funklom.

Iz tega, da prejšnji župan ni podprl

zmagovalca, temveč nasprotnega kandidata, lahko sklepamo, da so način vodenja občine in
tudi pogledi na vsaj določena področja drugačni, kar zajema tudi okoljevarstvo in varovanje
kakovosti zunanjega zraka. Iz tega razloga smo za potrebe te naloge posvetili pozornost tako
mnenjem in ukrepom, ki jih je zagovarjal prejšnji kot tudi sedanji župan. Jerič je bil namreč
župan skozi celotno obdobje, znotraj katerega smo analizirali sprejete ukrepe, zanimajo nas pa
tudi načrti za prihodnost ter predvidene aktivnosti, ki se bodo odvijale v Hrastniku. V prejšnjih
delih naloge smo že obravnavali strategijo, ki obravnava promet, na tej točki pa se bomo
posvetili ostalim značilnostim Hrastnika, ki se razlikujejo od Trbovelj in Zagorja ob Savi.
Po besedah nekdanjega župana Hrastnika se je stanje kakovosti zunanjega zraka skozi njegove
mandate (od leta 2002 naprej) zelo izboljšalo, saj naj bi bilo največ prekoračitev mejnih
vrednosti do leta 2008, vseeno pa je izpostavil problem dnevnih preseganj predvsem v zimskem
času. V letu 2013 se je sprejel že obravnavani Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju
Zasavja, vendar nekdanji župan pravi, da je bilo od takrat na tem področju bolj malo narejenega
– tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev (Jerič, osebni intervju, 2018)8. Moramo pa na tem
mestu omeniti samo izvajanje meritev v Hrastniku, saj sedanji župan opozarja na nerelevantne
rezultate. Obstaja namreč ena merilna postaja, ki je po njegovem mnenju postavljena na napačni
lokaciji, saj tam onesnaženja dejansko ni. Gre za merilno postajo sredi športnega parka, kjer ni
prometa, tovarn in individualnih kurišč. Iz tega razloga je Občina že naslovila prošnjo na MOP
in ARSO, da se ta postaja prestavi na drugo lokacijo, ki bo dajala bolj realne rezultate. Druga
zahteva pa je, da se postavi še ena merilna postaja v spodnji del Hrastnika, kjer je veliko
industrijskih obratov, saj bodo na ta način lahko meritve dejansko dobra podlaga za nadaljnje
ukrepanje (Funkl, osebni intervju, 2019).

8

Osebni intervju z Miranom Jeričem, transkript je na voljo v Prilogah.
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7.3.4 EKO KROG
Poleg občin, ki so izvajale (nad)nacionalne ukrepe in sprejemale tudi lastne, je k izboljšanju na
področju kakovosti zunanjega zraka močno pripomogla tudi civilna iniciativa Eko krog. To
društvo je bilo po besedah članice Anje Brglez ustanovljeno z zelo specifičnim namenom –
preprečiti postavitev sežigalnice v Zasavju. Dejavnosti društva so zato vse vse od leta 2006, ko
je trboveljska cementarna Lafarge podala vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
sosežig nevarnih odpadkov, potekale v povezavi s tem upravnim postopkom, vzporedno s tem
pa so poskušali osveščati javnost z organiziranjem posvetov, protestov idr. Šele kasneje (nekako
po letu 2014, ko se je postopek dokončno zaključil s sodbo sodišča, ki je cementarni
prepovedala obratovanje) smo se bolj posvetili tudi sodelovanju pri sprejemanju predpisov –
vlaganje pripomb na osnutke predpisov (novele Zakona o varstvu okolja, Poročilo o okolju,
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Uredba o hrupu idr.). Na
lokalni ravni pa so se ukvarjali s problematiko PM10 ter podali pripombe na javne razgrnitve
Načrt za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik ter
Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja. Eko krog je torej (seveda s
pomočjo tudi zakonodajnih določil in pritiskov splošne javnosti) močno pripomogel k
prenehanju delovanja Lafarge cementa v Trbovljah, kar je nesporno prineslo izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka. Na tem mestu pa se poraja vprašanje dolgoročnih učinkov na
področju industrije in vplivov na celotno Slovenijo. Danes pa je delovanje društva usmerjeno
predvsem v osveščanje javnosti glede varovanja okolja in opozarjanje na sporno vplivanje na
okolje v Sloveniji. Brglez meni, da so Zasavčani glede problematike onesnaženosti zunanjega
zraka bolj osveščeni – v vrtcih in šolah so obveščeni o prekoračenjih s PM10, tudi občani se po
njenih besedah bolj zavedajo, da v peč pač ne sodi vsaka gorljiva stvar. Res je, da k
onesnaževanju zraka s PM10 sicer veliko prispevajo zastarele in slabo vzdrževane male kurilne
naprave, vendar pa je potrebno na drugi strani tudi poudariti, da vsi prašni delci med seboj niso
enaki. Za vpliv na zdravje ni pomembna samo njihova dimenzija in s tem povezana globina
prodiranja v človeško telo, temveč je pomembna predvsem njihova kemijska sestava. Čeprav
na industrijo odpade manjši delež izvora prašnih delcev, pa ne gre pozabiti, da so praviloma ti
delci iz industrijskih obratov zdravju veliko nevarnejši (Brglez, osebni intervju, 2018)9.
Eko krog poudarja pomembnost ravnanja podjetij, kar je seveda glede na pretekle izkušnje z
Lafarge cementom razumljivo, vendar so občine po izjavah županov dosti bolj pozorne pri
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prihodu novih obratov v regijo in so tako nadzor kot tudi pogajanja precej bolj intenzivni.
Zanimivo je različno dojemanje stanja v Zasavju, kajti župani so v intervjujih izrazili skrb nad
individualnimi kurišči in ravnanjem prebivalcev, pa tudi podatki kažejo, da iz tega naslova
(poleg prometa) danes pride največ onesnažil. Na drugi strani pa Eko krog vidi problem še
vedno v industriji in kar nekako zanemarja osebno odgovornost prebivalcev.

7.4 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA IN VPLIV NA OKOLJE
Človek s svojim ravnanjem in bivanjem neizogibno posega v naravno okolje, vendar je stopnja
vpliva izjemnega pomena. Bistveno je razumevanje dejstva, da naša zmožnost preživetja izhaja
iz narave in je naš obstoj neposredno povezan z njo. Zato je izjava Kirna popolnoma na mestu:
»Tekma za nizko entropijo je boj za obstanek in za življenjske vire ter je sestavina vsakega
življenja (Kirn, 2008)«. Človek pa je skozi stoletja na prvo mesto postavljal napredek in ne
narave, zaradi česar se ravnovesje ruši in je potrebno naslavljati problematiko z več področij.
Nesporno pa je, da je človeštvo prilagajalo naravo po svoji meri in se do takrat, ko stanje v
naravi ni več omogočalo vseh dobrin oziroma ni več koristilo človeku, ni fokusiralo na lastno
ravnanje. Kos v svojem delu razlaga dvojnost dojemanja narave glede na Rousseaujeva stališča.
Na eni strani obstajajo naravni zakoni, zaradi katerih naj bi preživeli tisti, ki so se najbolj
sposobni prilagajati. Vendar vsa bitja ne pristanejo zgolj na prilagajanje sebe naravi, ampak
aktivno prilagajajo naravo sebi. Ta postopek se drugače imenuje tudi »udomačevanje narave«
- na ta način naj bi se naravo nekako »popravljalo«, saj naj bi bila izvorno preveč nevarna (Kos,
2015). Toda tovrstno argumentiranje poseganja v naravo je možno le v zgodovinskih časovnih
okvirih, ko je bilo preživetje človeka odvisno ravno od tega, kako si je prilagodil okolje. Danes
pa je slika precej drugačna. Človek ne vpliva na naravo zgolj zaradi vzpostavljanja osnovnih
preživetvenih pogojev, temveč se njegov vpliv širi tudi iz razlogov, ki jih je z osnovnega vidika
nemogoče razumeti, saj predstavlja zgolj izboljševanje udobja (nekaterih) prebivalcev planeta.
Stanje se slabša in napovedi za prihodnost niso pozitivne. Narava nam preko mnogih naravnih
katastrof v zadnjem času daje jasno vedeti, da moramo naše ravnanje spremeniti, vendar se
obnašamo, kot da nam posledice ne bi bile jasne, čeprav je naša prihodnost zelo negotova.
Že desetletja na problematiko opozarjajo strokovnjaki, ki so se največkrat osredotočali na
enostavne rešitve, ki bi jih lahko splošna javnost implemetirala, vendar smo planet pripeljali do
točke, ko takšne možnosti niso več dovolj. Reševanje problemov na lokalni, regionalni in
globalni ravni mora vključevati tako politično akcijo odločevalcev (in implementacijo rešitev)
kot tudi intenzivno vključevanje strokovnjakov z različnih področij, okoljsko zavedne javnosti
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in potrošnikov, različnih okoljevarstvenih in nevladnih organizacij. Lukšič pravi, da med
omenjenimi akterji načeloma ni strukturnih ali pa sistemskih konfliktov, razlikujejo se glede na
strategije, taktike in lastne oziroma skupinske poglede (Lukšič, 2014).
Iz omenjenih razlogov se bomo posvetili različnim vidikom naslavljanja problematike in
načinom za implementacijo rešitev, ki so jih prepoznali posamezni deležniki, ter okoliščinam,
ki vplivajo na okolje v Zasavju. Stanje kakovosti zunanjega zraka na omenjenem območju ni
posledica zgolj (ne)ukrepanja odločevalcev na državni in nadnacionalni ravni, ampak je
sestavljena iz različnih vzrokov, ki oblikujejo realnost. Eden izmed ključnih dejavnikov so
zagotovo geografske značilnosti območja in vplivajo tako na možnost samoočiščevanja okolja,
kot tudi na dejavnosti, s katerimi se prebivalstvo ukvarja. Rudarstvo in z njim povezane obrti
na primer so v Zasavju skozi čas predstavljale eno izmed ključnih možnosti za zagotavljanje
preživetja mnogim družinam, zato potrebno upoštevati tudi socialne dejavnike področja. Poleg
omenjenega pa se bomo v tem delu posvetili tudi deležnikom na lokalnem nivoju - predvsem
lokalnim oblastem in Eko krogu, ki so pomembno prispevali k opozarjanju na okoljske
probleme. Vsaj iz teh razlogov je potrebno preučevati stopnje onesnaženosti in vpliv na
prebivalce z interdisciplinarnim pristopom, saj lahko le na ta način iščemo rešitve za prihodnost.
7.4.1 ANALIZA MERITEV VSEBNOSTI TRDNIH DELCEV V ZRAKU
Ta del naloge bo namenjen pregledu sprememb v vrednostih meritev od leta 2004, ki predstavlja
začetek našega raziskovalnega obdobja do danes. Osredotočili se bomo na vrednosti trdih
delcev PM10, saj je tudi glavni namen Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
zmanjšanje izpustov le-teh. Z izrazom delci (kratica PM – particulate matter), ki ga bomo
uporabljali v nadaljevanju, označujemo tekoče in trdne suspendirane delce v plinu. Ločimo jih
glede na aerodinamski premer (PM10 imajo premer pod 10µm, PM2,5 pa manjši od 2,5µm) ter
glede na izvor (primarni in sekundarni). Obstajajo naravni delci, ki pridejo v ozračje na primer
z naslova naravne resuspenzije tal, saharskega ali cvetnega prahu, na drugi strani pa poznamo
delci antropogenega izvora, ki so povezani s prometom, ogrevanjem stavb in industrijo. In
ravno ti delci so za zdravje najbolj škodljivi, saj predstavljajo zdravstveno tveganje za okvare
imunskega, kardiovaskularnega, živčnega in respiratornega sistema, čemur se bomo posvetili
kasneje. Manjši so delci, bolj so lahko nevarni za zdravje, saj lahko prodrejo globlje v pljuča.
Poleg neposrednega vpliva na ljudi se pa moramo zavedati tudi škode, ki jo takšni delci
povzročajo ekosistemom, vpliva na podnebje, padavinski režim in drugo (Kakovost zraka v
Sloveniji 2017).
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Pripravljalci letnega poročila o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2017 ugotavljajo, da tudi
vrednosti, ki so v zakonsko dovoljenih okvirih lahko prinesejo negativne učinke tako na zdravje
kot tudi okolje, vendar so zaenkrat meje postavljene, kot so, in bomo v nalogi primerjali
dovoljene vrednosti z dejanskimi. Že v letu 2002 je bila sprejeta Uredba o žveplovem dioksidu,
dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku, ki je navajala dovoljene mejne vrednosti.
Rok za doseganje mejnih koncentracij je bil 1. januar 2005, za dolgoročno naravnane vrednosti
pa 1. januar 2010. 24-urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi je 50µg/m3 PM10, ki
je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Letna mejna koncentracija pa znaša
40µg/m3 PM10. Dolgoročni cilj, ki naj bi se uresničil do leta 2010 pa vsebuje 24-urno mejno
koncentracijo 50µg/m3 PM10, ki pa je lahko presežena največ 18-krat letno, in letno mejno
koncentracijo, ki znaša 20µg/m3 PM10 (Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih
in svincu v zunanjem zraku, 2002, Priloga 1). V nadaljevanju bomo primerjali dejanske
vrednosti trdnih delcev v zraku v letu 2004 in 2017 s cilji, ki so bili zastavljeni v omenjeni
Uredbi.
V letu 2004 je veljala še dopustna dnevna vrednost 55µg/m3 PM10, z letom 2005 pa je začela
veljati vrednost, ki smo jo prej omenjali – torej 50µg/m3 PM10. Letna mejna koncentracija pa
je enaka - 40µg/m3 PM10. V poročilu iz leta 2004 so na voljo podatki za Trbovlje in Zagorje ob
Savi. V Trbovljah je znašala letna mejna koncentracija ravno 40µg/m3 PM10, kar je meja, v
Zagorju pa 45µg/m3 PM10, kar je rahlo nad mejo, vendar ni dovolj spremljati zgolj letno
povprečje, ampak je za razumevanje stanja zelo pomembno vedeti tudi kakšne so bile
maksimalne dnevne vrednosti. V Trbovljah je ta znašala kar 217µg/m3 PM10, v Zagorju pa
128µg/m3 PM10. Dovoljeno število preseganj je bilo 35, dejanskih pa je bilo v Trbovljah 59, v
Zagorju pa 109 (Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2004).
Za leto 2018 še ni na voljo letnega poročila o kakovosti zraka, zato se bomo na tem mestu
posvetili zadnjemu razpoložljivemu poročilu iz leta 2017. Kot rečeno, bomo upoštevali že
omenjene mejne in ciljne vrednosti za PM10, ki naj bi jih realizirali do leta 2005. Od leta 2004
pa so deležniki ugotovili, da predstavljajo velik problem tudi PM2,5, za katere so postavili
sledeči smernici. Letna mejna vrednost je 25µg/m3 PM2,5, kar je bilo potrebno uresničiti do
1.1.2015, število dnevnih preseganj pa ni določeno. V letu 2017 so bili na voljo podatki za vse
tri občine. V Trbovljah je bila maksimalna dnevna raven PM10 113µg/m3, dnevnih preseganj pa
je bilo 39, kar je precej več kot je bil zastavljen cilj v letu 2002 (največ preseganj naj bi bilo
18). V Zagorju je maksimalna dnevna raven PM10 znašala 134µg/m3, dnevnih preseganj pa je
bilo 46, kar je še več kot v Trbovljah. V Hrastniku pa je bila maksimalna dnevna raven PM 10
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109, dnevnih preseganj je bilo pa zgolj 19, kar je še vedno nad mejo iz leta 2002 (Kakovost
zraka v Sloveniji v letu 2017). Na tej točki pa je potrebno poudariti, da večinoma prihaja do
dnevnih prekoračitev v zimskem času predvsem zaradi vremenskih pogojev ter seveda kurjenja,
kar kaže na pomembnost individualnih kurišč, ki smo jih že omenjali. Glede na vrednosti
omenjene v tem delu bi lahko sklepali, da je stanje v Hrastniku zadovoljivo, vendar smo že
problematizirali lokacijo merilne postaje v tem kraju, ki ni na reprezentativnem mestu, zaradi
česar je nemogoče smatrati podatke za realne.
Podatki za Hrastnik so na voljo šele od leta 2010, za ostali dve občini pa lahko spremljamo
podatke skozi čas. Nesporno se je kakovost zraka – vsaj glede na vsebnosti prašnih delcev PM10
– izboljšala, vendar je na to vplivalo tudi zaprtje cementarne in termoelektrarne v letih
2014/2015, kar je opazno tudi na spodnjem grafu. Ne glede na to pa je število dnevnih preseganj
previsoko in ni v skladu z zahtevami, poleg tega pa tudi maksimalne dnevne vrednosti niso
zanemarljive.
Slika 7.1: Število dnevnih preseganj
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Glede na to, da sta se dva velika industrijska obrata v Zasavju zaprla in so tako občine kot tudi
civilna družba vse bolj pozorni na delovanje podjetij v njihovem lokalnem okolju lahko
sklepamo, da je vse večja odgovornost na posameznikih v gospodinjstvih. Vse bolj namreč
vplivajo individualna kurišča in promet, na kar lahko vplivajo prebivalci sami, država pa bi
morala na tem mestu poskrbeti za nadzor in skupaj z občinami tudi za primerno infrastrukturo.
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7.5 VPLIV KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA NA ZDRAVJE
PREBIVALCEV
Onesnaženost zraka je s PM delci je velik dejavnik tveganja za različna obolenja, predvsem za
bolezni dihal, srčno-žilnih obolenj, določene bolezni na področju nevrologije, sladkorno
bolezen tipa 2, negativno pa vplivajo tudi na razvoj ploda ter nekatere vrste raka. Najbolj
ogroženi v onesnaženem okolju so tako bolniki z omenjenimi boleznimi oziroma zdravstvenimi
stanji. NIJZ ugotavlja, da je bilo v letu 2017 več kot 90% otrok do 15 let starosti izpostavljenih
vsebnosti trdnim delcem v ozračju, ki so nad priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.
Poleg tega so raziskave pokazale, da je najpogostejši razlog hospitalizacije otrok mlajših od 15
let astma, ki je tudi povezana z izpostavljenostjo onesnaženemu zraku. Tudi avtorji poročil o
zdravju v slovenskih občinah so mnenja, da se bo kakovost zunanjega zraka ob takšnih trendih
še nadaljevala, zato so nujni ukrepi na tem področju (Zdravje v občini, Zagorje ob Savi 2019).
Zasavske doline so ene izmed najbolj problematičnih v Sloveniji, zato je v letu 2014 Center za
javno zdravje Medicinske fakultete izvedel evalvacijo povezanosti onesnaženosti zunanjega
zraka in zdravja otrok v Zagorju ob Savi. Analizirali so obiske otrok v Zdravstvenem domu
Zagorje ob Savi zaradi bolezni dihal ter vrednosti najpomembnejših onesnažil v zunanjem zraku
- prašni delci PM10, žveplov dioksid SO2, dušikov dioksid NO2 in ozon O3. Tudi preko te
raziskave je bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med boleznimi dihal ter onesnaženostjo
zunanjega zraka (Kukec in drugi, 2014). Omeniti moramo, da na razvoj bolezni sicer vplivajo
tudi drugi dejavniki, na primer genetika in zdrav način življenja, vendar je glede na ugotovitve
zdravstvene stroke jasno, da je stanje v okolju tako velik dejavnik tveganja, da ga je potrebno
upoštevati in reševati.
V nadaljevanju se bomo posvetili zadnjim razpoložljivim poročilom za stanje zdravja
prebivalcev v občinah, saj se zavedamo, da se vplivi onesnaženja ne pokažejo nujno takoj,
ampak ima predvsem izpostavljenost v daljšem časovnem obdobju še večji vpliv. V občini
Zagorje ob Savi je pogostost pojavljanja astme pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) pod
slovenskim povprečjem, nadpovprečno veliko pa je oseb, ki jemljejo zdravila zaradi sladkorne
bolezni, povišanega krvnega tlaka in strjevanja krvi. V Zagorju pa beležijo nadpovprečno veliko
novih primerov raka, posebej izstopata rak debelega črevesa in danke ter rak pljuč.
Nadpovprečna je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter zaradi vseh vrst raka. Odzivnost
na presejalna programa Svit in Zora je rahlo pod slovenskim povprečjem (Zdravje v občini,
Zagorje ob Savi 2019). V občini Hrastnik je pojavljanje astme pri mladostnikih podpovprečno,
precej nad povprečjem pa je število ljudi, ki jemljejo zdravila za sladkorno bolezen, povišan
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krvni tlak ter proti strjevanju krvi. Tudi pojavnost raka je nad slovenskim povprečjem, je pa
(verjetno tudi zaradi omenjenih podatkov) visoka odzivnost na že omenjena presejalna
programa. Na Program Zora se odziva največ ljudi v Sloveniji, pa tudi na Program Svit se
odziva nadpovprečno veliko prebivalcev (Zdravje v občini, Hrastnik 2019). V Trbovljah je
pogostost astme rahlo pod slovenskim povprečjem, je pa obratna slika pri številu ljudi, ki
jemljejo zdravila zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka in strjevanja krvi. Stanje
je pa zares zaskrbljujoče na področju obolelosti prebivalcev z rakom. Tako so Trbovlje nad
slovenskim povprečjem na splošno pri novih primerih raka, pri novih primerih raka debelega
črevesa in danke ter raka pljuč. Prav tako je nadpovprečno velika umrljivost prebivalcev zaradi
vseh vrst raka in bolezni srca in ožilja. Odzivnost v Program Svit je pod, v Program Zora pa
nad slovenskim povprečjem (Zdravje v občini, Trbovlje 2019).
Zdravstveno stanje prebivalcev Zasavja je glede na omenjeno statistiko ne zgolj zaskrbljujoče,
temveč je alarmantno in zahteva takojšnje ukrepanje. Kot je že bilo omenjeno, je dejavnikov za
obolelost za različnimi boleznimi – tudi rakom – precej, vendar je onesnaženost s prašnimi delci
po mnenju strokovnjakov ravno za bolezni, ki smo jih omenjali, dejavnik tveganja izjemnega
pomena. Primarno je za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega stanja prebivalcev seveda
potrebno izboljšati kakovost zunanjega zraka, obenem pa se zavedati posledic, ki jih
onesnaženost prinese. Občine bi morale spremljati in obravnavati statistiko, ki je na voljo, in s
tem izboljšati kakovost življenja njihovih prebivalcev. Edina izmed občin pri kateri smo preko
intervjujev z župani zasledili aktivno naslavljanje problema je Hrastnik, ki je v tem mandatu
začela aktivno iskati rešitve tudi s pomočjo NIJZ in načrtuje dodatne aktivnosti. Na splošno pa
je pomembno osveščanje in pravočasnim odkrivanje omenjenih bolezni, saj se lahko na ta način
reši ogromno življenj.
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8 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IZVEDENE ANALIZE

Zasavje predstavljajo tri občine, ki so bile skozi čas v primerjavi z ostalimi deli Slovenije
(predvsem zaradi industrije in naravnih značilnosti) podvržene nadpovprečni onesnaženosti
zunanjega zraka. Analize, ki jih je opravljala medicinska stroka nesporno kažejo na korelacijo
med kakovostjo okolja, v katerem bivamo, in zdravstvenim stanjem prebivalcev, kar je
zagotovo eden izmed razlogov, ki kličejo po hitrih in učinkovitih spremembah na tem področju.
Sprejemanje ukrepov in sploh uvrstitev določene problematike na dnevni red je odraz dogajanja
v družbi. V obdobju 2004-2014 je bilo sprejetih precej ukrepov, ki so obravnavali in urejali
področje kakovosti zunanjega zraka, vendar je potrebno razumeti okoliščine tega sprejemanja,
saj so od njih odvisni tudi učinki. Dosti ukrepov, ki smo jih obravnavali v nalogi, je bilo
sprejetih zaradi navodil na višjem nivoju – nadnacionalnem ali pa nacionalnem – zaradi česar
je skozi čas težko govoriti o resnični spremembi miselnosti odločevalcev in prebivalcev ter
iskreni želji po izboljšanju stanja, zaradi česar bi do sprejemanja prišlo. Ne glede na to so vse
tri občine sprejele dokumente, ki so jih morale in ki služijo kot usmeritev pri nadaljnjem
urejanju področja. Kar je bilo razvidno skozi analizo intervjujev z župani pa je, da imajo pri
implementaciji ukrepov občine težave. Večinoma se zatakne pri financiranju in pri pomoči s
strani države, saj slednja ne izpolni svojih obljub in so občine dostikrat prepuščene samim sebi.
Zanimivo je, da je na primer Občina Zagorje ob Savi v letu 2012 sprejela Lokalni energetski
koncept, ki je vključeval natančno razdelane okoljske cilje in tudi predvidene stroške za
posamezne investicije, vendar ob sprejetju tega dokumenta ni bilo znano kako se bodo
financirale. To kaže na zahtevo države po sprejemanju ukrepov na lokalni ravni, a obenem ni
jasne strategije za implementacijo.
Stanje v okolju v Zasavju je spodbudilo aktivacijo lokalne skupnosti in s tem tudi skupine
posameznikov, ki so opozarjali na ravnanje v podjetju Lafarge cement d.o.o. Eko krog vključuje
strokovnjake s področja okoljevarstva, prava ter drugih ved, kar predstavlja možnost celostne
obravnave varovanja okolja. Društvo se je tekom svojega delovanja posvečalo predvsem
dogajanju v omenjenem podjetju, kot del civilne družbe pa se niso vključevali v postopke
sprejemanja ukrepov na ravni države, saj so le opozarjali na nepravilnosti v delovanju podjetja.
Aktivnosti so pripeljale do prenehanja delovanja Lafarge cementa v letu 2015, kar je izboljšalo
kakovost zunanjega zraka v Zasavju, vendar je prineslo druge negativne družbene posledice.
Ne glede na to pa je jasno, da so – tudi s pomočjo Eko kroga – prebivalci Zasavja postali bolj
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kritični do dogajanja na lokalnem nivoju in so bolj pozorni na ravnanja novih podjetij, ki pridejo
v regijo. Eko krog meni, da so postali bolj osveščeni o problematiki, kar je rahlo neverjetno, če
upoštevamo današnje podatke o virih onesnaženja v Zasavju. Posodobljeni in bolj čisti
industrijski obrati in zaprtje dveh največjih onesnaževalcev so prinesli spoznanje, da so za
današnje stanje v Zasavju odgovorna predvsem individualna kurišča ter promet, kar se do
določene mere lahko regulira z ukrepi, morajo pa prebivalci začeti prevzemati odgovornost tudi
nase. Županja in oba župana ter tudi stroka na področju okoljevarstva se strinjajo, da je
potrebno spremeniti vsakodnevno ravnanje, ker ravno brezbrižnost posameznikov prinaša
največ škode. Težko pa je razumeti, da ravno skupnosti, ki so že desetletja izpostavljene
onesnaženosti zraka in trpijo za boleznimi povezanimi s tem, ne kažejo interesa za spremembe.
Odgovor na raziskovalno vprašanje »Kakšni so učinki reguliranja kakovosti zraka, ki so bili
vzpostavljeni s strani državnih javnopolitičnih igralcev – so v lokalnem okolju pripomogli k
zmanjševanju onesnaženosti zunanjega okolja?« tako ni enoznačen, ampak ponuja možnosti za
samorefleksijo našega lastnega delovanja. Vrednosti prašnih delcev so se skozi preučevano
obdobje znižale, vendar so še vedno nad določenimi mejnimi vrednostmi, preko katerih naj bi
se ugotavljali učinki na zdravje. Prav tako poročila o zdravju kažejo na izjemno slabo stanje na
področju obolelosti prebivalcev za boleznimi dihal, srca in ožilja in rakom. Učinki regulacije
so sicer pozitivni, vendar s sedanjim stanjem ne moremo biti zadovoljni in moramo še naprej
iskati možnosti za izboljšanje – tudi pri nas samih.
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE NALOGE

Namen naloge je bilo vrednotenje učinkov javnopolitičnih ukrepov, ki so bili sprejeti z
namenom izboljšanja kakovosti zunanjega zraka. Osredotočali smo se na soočanje lokalnih
skupnosti s problematiko onesnaženosti in še nadaljnjega onesnaževanja ter učinke na
izboljševanje problema, ki jih je prineslo izvajanje sprejetih regulatornih ukrepov. Preko
teoretskega in metodološkega evalvacijskega znanja nam je tako uspelo izvesti analizo in priti
do ključne ugotovitve, da so lokalne skupnosti prepoznale problematiko kot pomembno in jo
uvrstile na dnevni red ter preko ukrepov na lokalni ravni sprejele strategije za izboljšanje
kakovosti zraka. Slednja se je tako skozi preučevano obdobje izboljšala, vendar je še vedno
slabša od slovenskega povprečja, predvsem zaradi vplivov individualnih kurišč in prometa, kar
trenutno še ni dovolj regulirano, da bi učinke lahko omejili. Kaže se torej potreba po nadaljnjem
ukvarjanju

oblasti in civilne družbe s kakovostjo zunanjega zraka in osveščanja o tej

problematiki.
Empirična analiza je potrdila, da državni in lokalni javnopolitični igralci s svojo regulacijo
vplivajo na stanje v okolju. Ne moremo sicer potrditi teze, da so ukrepi vplivali tudi na zdravje
prebivalstva, kajti poročila o zdravju prebivalcev Zasavja kažejo nadpovprečno obolelost za
določenimi boleznimi in se na tem področju stanje ni izboljšalo. Na to vpliva tudi dejstvo, da
so te bolezni posledica daljše izpostavljenosti onesnaženemu zraku in se ne razvijejo takoj,
ampak kažejo čez čas. Stanje danes je tako rezultat slabe kakovosti zraka tudi v preteklosti. V
preučevanem primeru regulacije področja se je absolutno pokazala tudi prisotnost in odločujoča
vloga več ravni javnih politik, saj so odločitve, ki so bile sprejete na nadnacionalnih političnih
ravneh vplivale na sprejemanje nacionalne zakonodaje, ki pa je nalagala sprejetje potrebnih
javnopolitičnih ukrepov tudi na lokalni ravni.

Končni rezultat je bil viden v opaznem

zmanjševanju problema, na kar kažejo meritve onesnaženosti v preučevanih občinah, hkrati pa
se je odprl vidik problema vsakodnevne implementacije, ki je postala in ostala problem zgolj
lokalnih nivojev oblasti, čeprav so jim zahteve postavljale sprejete odločitve na višjih nivojih.
Načinov, kako preučevati področje kakovosti zunanjega zraka na lokalnem okolju, je več, za
potrebe te naloge pa smo uporabili znanje teorij javnih politik, analize ter predvsem vrednotenja
javnih politik v različnih fazah javnopolitičnega procesa. Glede na že omenjene faze procesa
oblikovanja javnih politik smo preučevali predvsem uvrščanje na dnevni red (kakšni so bili
vzroki za regulacijo), postavljanje ciljev in prioritet ukrepov (preko katerih smo preučevali
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vsebino samih ukrepov) ter implementacijo sprejetih ukrepov (s čimer smo ugotavljali
relevantnost področja za lokalno skupnost in možnosti za realizacijo). Glede na to, da je bila
izvedena tudi prva ocena učinkov, je bila izvedena tudi evalvacijska faza. Osredotočili smo se
zgolj na te faze, saj se zavedamo omejenosti te naloge in njenih okvirov.
Ne glede na to pa bi bilo v nadaljevanju smiselno bolj podrobno preučiti tudi fazo
prepoznavanja vsebin, preko česar bi lahko ugotavljali na kakšnem prioritetnem mestu se
problematika nahaja in se je nahajala skozi preučevano obdobje. Pri tem bi se lahko osredotočili
na vključene politične stranke in deležnike, ki so bili v določenem času aktivni na tem področju
in bi lahko analizirali povezanost med njimi in udeleženost pri oblikovanju ukrepov.
Smiselno bi bilo preučiti tudi učinke, ki so jih odločevalci predvideli ob sprejemanju ukrepov,
saj se lahko ti precej razlikujejo z dejanskimi. Za boljše razumevanje učinkov bi bilo smiselno
preučiti tudi evalvacijo s strani odločevalcev na nacionalni ravni (če je bila sploh izvedena) in
na ta način še dodatno razumeti vzroke za sprejemanje ter vidike oblikovalcev ukrepov.
Nenazadnje pa bi bilo smiselno najti tudi druge možnosti reševanje problematike ter oblikovati
nove, alternativne rešitve, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju stanja. Znanje na področju
javnih politik je tako ključno, kajti omogoča celosten uvid tako v oblikovanje kot tudi izvajanje
javnih politik samih.
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PRILOGE
PRILOGA A: Intervju z Jasno Gabrič, županjo Občine Trbovlje in Andrejo Bienelli Kalpič,
vodjo Oddelka za okolje in gospodarske javne službe

Kako Občina Trbovlje naslavlja problematiko kakovosti zunanjega zraka? Kakšna je strategija
občine za naprej?

J.G.: Skupaj z ministrstvom smo sprejeli odloke o kakovosti zraka, to je bilo že v letu 2013,
kateri so dali nekaj zapovedi, kaj in kako naj bi se zadeve izvajale. (PPT od Andreje) Za zadeve,
ki so bile realizirane, je bilo rečeno, da bo manjši del prispevala občina, večji pa država, je bilo
žal ravno obratno. Zato realizacija ukrepov ni bila najbolj učinkovita, na kar smo tudi večkrat
opozorili in zahtevali sestanke na Ministrstvu za okolje in prostor. Videli smo, da če ne bomo
sami dovolj drezali, ne bo iz tega nič, tako da smo šli potem nekajkrat sami s svojo iniciativo
na ministrstvo. Poskušali smo tudi z Občino Loški Potok in s strokovnjakom z Inštituta Jožef
Štefan z razvojem nekih filtrov, ki bi jih lahko namestili na primer na stavbe občinske kolonije
v Trbovljah, ki bi bila idealna za takšen poizkus. Problem pri nas je ta, da večinoma revni ljudje
že tako živijo v hišah, kjer se kuri, kamor zmečejo tudi vse smeti, ki jih imajo pri roki, včasih
še kdo pokliče na komunalo in sprašuje zakaj plačuje odvoz odpadkov, če vse skuri, tako da je
težko najti neko rešitev, kako takšnim ljudem pomagati. Plačevanje ogrevanja v tem primeru ni
možno, ker bi potem vsi zahtevali enako in ni enakopravno. Poskušamo z mobilnostnimi ukrepi,
od kolesarskih stez, do električnih polnilnic, imamo tudi električni avto od dveh, treh let nazaj,
s čimer poskušamo biti tudi vzor ostalim, da tudi občani začnejo o tem razmišljati. Opazili smo,
da je kar nekaj električnih vozil več na cesti, odprli smo še eno dodatno električno polnilnico
pri Zdravstvenem domu Trbovlje. Gremo v strategijo pametnega, urbanega mesta.

A.B.K.: Na našo pobudo so se dale tudi stoodstotne subvencije za najemnike neobčinskih
stanovanj za nove kurilne naprave. Predlagali smo za upokojence ter tiste, ki imajo subvencijo,
da prejmejo takšno subvencijo, ker si težko privoščijo in potem ni nič iz tega. Prej je bilo to
samo za lastnike, kar pa je problem, ker ponavadi tisti, ki so ogroženi, niso lastniki stanovanj.
Na to smo opozorili in so spremenili razpis.

Kako pomembno je reševanje tega področja za Občino Trbovlje danes glede na zadnjih 20 let?
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J.G.: Še veliko bolj pomembno, ker smo tudi bolj ozaveščeni, vemo za kaj gre, bolj smo tudi
pozorni na vse onesnaževalce, ki bi želeli kakorkoli delovat ali pa karkoli počet, tako da znamo
tudi dosti prej reagirati. Povezali smo se tudi z ARSO, postavljena bo nova postaja, ki bo merila
kakovost zraka v mestnem parku; delamo s pristojnimi službami, zato nam je še toliko bolj
pomembno zdaj spremljati stanje zraka, ga meriti, ugotavljati, kakšne so spremembe kot
mogoče v preteklosti, ker smo tudi kot družba precej napredovali tudi na tem področju.

Menite, da so določbe na državnem nivoju dovolj? Kakšen doprinos ima občina s svojimi
ukrepi?

J.G.: Največji problem je ta, ki sem ga že prej omenila, da kot je bil sprejet Odlok o kakovosti
zraka, da se sprejme nek odlok, noter piše kaj moramo mi delati in se zavežejo kaj bodo naredili
oni, potem pa iz tega kaj veliko ni v naslednjih letih. Kot, da pozabijo na to, kar so dejansko
sami napisali. To se mi zdi največji problem. Zakonodaja je takšna, da marsikakšno stvar
mogoče malo bolj na široko pusti odprto, ali pa je sploh ne definira, na primer kakšne so mejne
vrednosti nečesa, definira na primer samo določene spojine, drugih pa ne. To so neka ozka grla
za onesnaževalce, skozi katera si želijo priti.

A.B.K.: Pa nadzor je tudi problem, predvsem nad individualnimi kurišči, ki so zasebna lastnina,
pri čimer se poraja vprašanje na kakšen način potem ukrepati, ko nekdo ne upošteva določil.
Pri nas dejansko vidimo, ko se iz neke hiše kadi in zadimi celo dolino. Pri nas pa tudi
medobčinski inšpektorat ni pristojen za to, pa tudi ljudi nimamo za to zaposlenih.

Kdo pa je potem pristojen za nadzor?

A.B.K.: Okoljska inšpekcija, ki je državna in je tudi kadrovsko podhranjena. Če že velikih
podjetij ne morejo kontrolirat, kako bodo individualna kurišča.

Katere ukrepe je občina sprejela v obdobju 2004-2012 in v zadnjem mandatu, ki bi jih
izpostavili kot pomembne?

A.B.K.: Najpomembnejši so ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru že omenjenega odloka, po
katerem je bil sprejet tudi poseben program z vsemi ukrepi, katere naj bi vsi izvajali, eni smo
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jih bolj, drugi so jih malo manj, občina pa v skladu s finančnimi zmogljivostmi sledi temu, da
izpolnjuje čim bolj tiste ukrepe, za katere dobimo tudi neka sredstva. Kot je že omenila županja,
smo predvsem s področja trajnostne mobilnosti sprejeli veliko ukrepov, ter pristopili k izvajanju
raznih projektov na tem področju (kot smo na primer v letošnjem letu zarisali kolesarsko stezo)
in bomo te zadeve tudi še nadaljevali v prihodnjih letih. Pri tem so pomembni viri financiranja,
katerim tudi sledimo. Kar se tiče individualnih kurišč pa smo veliko naših pobud prenesli na
ministrstvo, ker mi tu dejansko vidimo kje je problem in kje bi se dalo neke stvari še izboljšat.
Trudimo se skupaj reševat te zadeve. Pomembno pa je tudi delovanje civilne iniciative v našem
okolju. Moramo priznat, da pred zadnjim mandatom ni bilo toliko posluha za čisto okolje in
dejansko so imeli tudi oni zelo pomembno vlogo pri vsem tem.

J.G.: Zdaj je situacija takšna, da tudi če neko podjetje pride in se nam zdi, da bi lahko bila
njihova dejavnost škodljiva za okolje, zaprosimo civilno iniciativo in poskusimo organizirati
sestanek, na katerem so podali svoja vprašanja in tudi zahtevali odgovore. Tako, da jih
vključujemo že tudi v proces preden kdo pride.

Kako pridete do posameznikov, ki imajo individualna kurišča in kako jih osveščate?

J.G.: Začeli smo tudi z izobraževanjem, tudi v Srčno Trbovlje dostikrat objavimo sliko kako se
iz hiše kadi dim in zraven zapišemo, da je to neprimerno kurjenje. Delamo veliko na osveščanju,
apeliramo predvsem na neko inteligenco in ozaveščenost ljudi.

A.B.K.: Pa ko sva že omenili, s temi subvencijami smo jih opozorili, da dejansko je največji
problem predvsem pri socialno najbolj šibkih in imajo zdaj dosti možnosti priti do subvencij in
zamenjati stare kurilne naprave, ki so res problematične.

PRILOGA B: Intervju z Matjažem Švaganom, županom Občine Zagorje ob Savi

Je področje kakovosti zunanjega zraka danes kaj bolj/manj aktualno kot ob začetku vašega
županovanja? Kako pomembno je reševanje tega področja za občino?
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M.Š.: Kakovost zunanjega zraka je problematika, ki mora biti in tudi je v naši občini vedno
aktualna, saj je neposredno povezana z zdravjem občanov in kakovostjo bivanja v občini. Zato
je vztrajno in postopno reševanje te problematike za občino izjemnega pomena. Zmanjšanje
emisij snovi v zrak iz vsakega vira posebej seveda zahteva različne ukrepe. Na zmanjšanje
nekaterih virov emisij lahko občina vpliva neposredno, spet pri drugih pa zgolj posredno s
predlogi ali z opozarjanjem Ministrstva za okolje in prostor ter inšpektorata ter v skrajnih
primerih celo s postopki na sodišču. Pomemben je tudi redni nadzor nad koncentracijami snovi
v zraku in sprotno obveščanje občanov in vzgojno-varstvenih ustanov o trenutnem stanju zraka
v občini preko javnega monitorja v Delavskem domu Zagorje in spleta.

Menite, da so določbe na državnem nivoju dovolj? Kakšen doprinos ima občina z lastnimi
ukrepi?

M.Š.: Okoljska zakonodaja je praviloma dovolj natančna in razdelana (z izjemo nekaterih
sprememb zakonodaje, ki se pojavljajo v zadnjih letih in smo nanje Ministrstvo tudi opozorili),
problem se pojavlja pri izvajanju zakonskih določb oziroma pri nadzoru nad njihovim
izvajanjem. Žal okoljska zavest nekaterih deležnikov še ni dosegla nivoja, pri katerem zunanji
nadzor nad ukrepi in emisijami ne bi bil več potreben. Dobrodošle so subvencije, ki jih
podeljuje Eko sklad, poleg tega pa občina tudi sama izvaja kar nekaj ukrepov, ki direktno ali pa
indirektno vplivajo na izboljšanje kvalitete zraka. Kolikšen je doprinos občine težko ocenimo.
Na področju varovanja zraka pa seveda vsak ukrep šteje.

Katere ukrepe za izboljšanje stanja je sprejela občina v obdobju 2004-2012 in kako spodbujate
občane in podjetja danes? Je kakšen pomembnejši dokument, ki bi ga izpostavili?

M.Š.: Lastni ukrepi zajemajo investicije v zmanjšanje emisij iz kurilnih naprav: posodobitve
toplarne, subvencije občanom za vgradnjo toplotnih črpalk (od leta 2017), energetske sanacije
stavb ter gradnjo kolesarskih poti, spodbujanje kolesarjenja in uporabe javnega prevoza,
izboljšanje pretočnosti prometa, izgradnjo PR parkirišč, redno čiščenje javnih površin in
ohranjanje zelenih površin v mestu. Najpomembnejši dokument je Občinski program varstva
okolja (OPVO). V omenjenem obdobju ne moremo mimo tega, da smo ena prvih občin, ki je
imela v letu 2012 izdelan in potrjen Lokalni energetski koncept občine, na tej točki pa bi omenil
še sodelovanje v mednarodnem evropskem projektu Remining Low-ex. Ta se je izvajal preko
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šestega raziskovalnega programa, v katerem smo imeli pomembno demonstracijsko funkcijo
(postavitev dveh sončnih elektrarn, širjenje daljinskega ogrevanja, postavitev Raziskovalne
enote OLEA, ki primarno služi informiranju in obveščanje javnosti o URE in OVE, sodelovanje
v masovni energetski sanaciji večstanovanjskih objektov na območju Ceste zmage, Polja in
Ulice Talcev - CONCERTO regije. V obdobju trajanja projekta smo v mestu Zagorje ob Savi
obnovili skoraj 30 000 m2 bivalnih površin v večstanovanjskih objektih, kar predstavlja 75%
vseh večstanovanjskih objektov v Zagorju. Potekala je tudi energetska sanacija javnih objektov
v občini (POŠ Kisovec, POŠ Mlinše, Dom kulture Kisovec, OŠ Toneta Okrogarja, Vrtec
Kisovec, stavba občine, Kulturni center Delavski dom Zagorje). V letu 2012 smo tudi sklenili
javno-zasebno partnerstvo za dobavo toplote v štirih javnih objektih. S tem smo zmanjšali
stroške, znižali porabo zaradi učinkovitejših sistemov in pridobili dve napravi SPTE.

Potekajo v občini kakšne aktivnosti za osveščanje občanov o trajnostnem ravnanju?

M.Š.: Aktivnosti večinoma potekajo v organizaciji Mladinskega centra, vrtcev, šol in
posameznih društev. Vsako leto (že šest let zaporedoma) organiziramo Dan trajnostne
energetike v Zagorju, na katerem obravnavamo eno aktualno problematiko s področja okolja,
URE in OVE. Vsako leto imamo več kot 50 obiskovalcev, predavatelji pa prihajajo iz vse
Slovenije in iz vseh strok. Za občane imamo organizirana brezplačna energetska svetovanja v
lastni organizaciji z zunanjimi sodelavci in smo poleg tega tudi vključeni v mrežo en-svet z
energetsko pisarno v občinski stavbi. Imamo redno organizirane obiske glede RE OLEA, kjer
poteka prikaz različnih tehnologij URE in OVE in obeh občinskih sončnih elektrarn.

Kateri so bili v zadnjih 14 letih največji dejavniki onesnaževanja za Občino Zagorje ob Savi in
kako ste se z njimi soočali?

M.Š.: To so v zimskem času individualna kurišča, drugače skozi celotno obdobje pa je
predstavljala velik dejavnih industrija - Lafarge cement, TET, IGM, ETI, XELLA, BARTEC,
ter KUMPLAST. Ocenjujemo pa, da je velik delež k onesnaženosti prispeval tudi promet. V
zadnjem obdobju se prispevek slednjega povečuje. V kratkem pričakujemo s strani ARSO
rezultate kemijske analize prašnih delcev, nato pa bo možno lažje ocenjevati vire onesnaženja
in njihove deleže.
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PRILOGA C: Intervju z Miranom Jeričem, bivšim županom Občine Hrastnik

Župan Občine Hrastnik ste že od leta 2002 zato me zanima kako pomembno je področje
kakovosti zunanjega zraka danes v primerjavi z začetkom vašega županovanja? Kako
pomembna tema je to za vašo občino?

Pomembna je vedno, vendar če pogledamo, da je bilo največ prekoračitev mejnih vrednosti vsaj
po mojih podatkih tja do leta 2008, od takrat dalje pa dovoljene letne koncentracije niso bile
prekoračene v nobeni izmed zasavskih občin. Problem pa so dnevne koncentracije, ki so bile
prekoračene, predvsem v zimskem obdobju, torej v času kurjenja, torej je ta tematika
pomembna. Mi smo na te stvari opozarjali že ob prvem operativnem programu zmanjšanja
prašnih delcev oziroma PM 10, ki se je sprejemal na državnem nivoju. Pričakovali smo, da
bodo potem kmalu sprejeti tudi programi za izboljšanje kakovosti zraka na problemskih
območjih in tudi znotraj vseh treh zasavskih občin. To se je prvič zgodilo v letu 2013, ko smo
prvič sprejeli odloke na občinskem svetu. Vsebino smo usklajevali z resornimi ministrstvi,
potrdila jo je tudi vlada, takrat je bil sprejet tudi terminski načrt ukrepov skupaj s predvidenimi
viri, vendar izvedba ni bila najboljša tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, zato smo leta
2017 sprejeli nov odlok in upam, da bomo v tem časovnem obdobju postorili kaj več, da bomo
izboljšali kvaliteto zraka, zmanjšali količino prašnih delcev in s tem naredili zasavske doline
bolj prijazne za bivanje naših ljudi.

Se vam zdi, da so ukrepi, sprejeti na nacionalnem nivoju dovolj ali mora občina narediti več?

Ukrepi se nanašajo tako na nacionalni, kot tudi lokalni nivo in ti ukrepi dosežejo vsakega izmed
nas. Če pogledamo individualna kurišča je eden izmed ukrepov zamenjava neustreznih naprav
za kurjenje, veliko je še takšnih, veliko kurišč uporablja neustrezne energente, saj tudi pri lesni
biomasi ni vseeno kakšen les kuriš, a je suh, vlažen, in tako naprej. Mislim, da bi tisto, kar bi
morali vsaj po mojem mnenju storiti je informiranje občanov, s katerimi ukrepi lahko sami
pripomorejo k temu, več vlagati, čeprav mislim, da se v zadnjem času ogromno vlaga v
energetsko sanacijo objektov. Saj s tem, ko bomo zmanjšali porabo toplote, bomo zmanjšali
tudi emisije prašnih delcev. Na področju prometa so pa osnovni ukrepi, ki so v domeni države
in lokalne skupnosti. Kar se tiče državnih cest pričakujemo, da se bo čimprej začela gradnja
ceste Hrastnik-Zidani Most, da bomo tovorni promet, ki ne sodi v mestno jedro in v ozke
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zasavske doline, spravili ob Savi navzdol. Mislim, da je to zelo pomemben ukrep. Seveda skozi
strategije trajne mobilnosti, ki smo jih vse tri občine sprejele želimo tudi potovalne navade
naših občanov spremeniti, tudi odhode v službo, da bi več koristili javni prevoz. Parkirišča ob
tovarnah in železniški postaji polna, premalo jih je, več ali manj se radi kar sami peljemo, potem
pa je problem. Mislim, da bo treba kar marsikaj postoriti na peš poteh in urediti pločnike, čeprav
se mi zdi, da smo v Zasavju na tem področju že precej uredili, ampak urediti tudi pohodne steze,
poleg tega je kolesarstvo zelo pomembno, torej urediti kolesarske steze in sistem za izposojo
koles. Mi smo se dogovorili tudi v okviru odbora za razvoj regij, da bomo v Zasavju, vsaj v
Trbovljah in Hrastniku, preiti na izposojo električnih koles. V prvi fazi bi uredili tri postaje, na
katerih bi si jih bilo mogoče izposoditi - v centru Hrastnika, ob železniški postaj in na centru
Dola. Glede na konfiguracijo terena se nam zdi, da je bolj primerno električno kolo kot navadno,
ker moraš za navadno kolo imeti kar precej kondicije.

Glede individualnih kurišč - sodelujete z Eko skladom, dajete kot občina kakšne dodatne
subvencije? Kako pomagate finančno bolj ogroženim prebivalcem pri menjavi peči?

En razpis za socialno ogrožene za menjavo peči je že bil, vendar so bili pogoji tako neugodni,
da jih je lahko le malo kandidiralo. Naša želja je, da je tega več, z Eko skladom sodelujemo in
tudi preko svetovalne energetske pisarne En svet svetujemo občanom na kakšen način lahko
pridejo do subvencij pri zamenjavi. Tisto, kar bi rad poudaril pa je, da smo v Hrastniku imeli
samo eno leto prekoračitev, to je bilo leta 2011, drugače pa ne. To pa zato, ker ima Hrastnik
zelo razvejano daljinsko omrežje. Mi smo že v 80.-ih letih prepoznali kot strateški energent za
ogrevanje plin, zato je celotni center, skupaj z vsemi ustanovami, na daljinskem ogrevanju, pa
tudi za Dol in spodnji del Hrastnika smo to uredili. Zato pri nas od leta 2011 prekoračitev, tudi
dnevnih, ni veliko, tudi v teh mesecih. Vendar to ne pomeni, da ne bi lahko omrežja še širili. V
prvotnem odloku ni namreč bilo nobenih subvencij za širitev, kjer se kot energent uporablja
plin. Potem smo jih končno prepričali, da je plin okolju zelo prijazen, drugo pa je cenovno.
Tako, da sodelujemo precej, bi pa lahko bilo sodelovanja seveda še več. Mislim, da če bi bile
subvencije večje, da bi omogočili tudi tistim, ki težko zamenjajo kurilno napravo, bi lahko več
postorili. Pa tudi s subvencijami za zamenjavo ustreznih vozil, torej za na primer komunalne
službe, za vse tisto, kar je vezano na lokalne potrebe, bi lahko vozila, ki niso prijazna do okolja
zamenjali z vozili, ki so, vendar bi bilo za to dobro, če bi država namenila tudi več sredstev.
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Kakšne ukrepe pa je občina sprejemala v obdobju 2004-2012 za izboljšanje kakovosti zraka?
Na kakšen način spodbujate tako občane kot tudi industrijo, da bi storili več na tem področju?

Mislim, da je bilo več sprejetega po tistem obdobju. Seveda so se energetske sanacije objektov
začele tudi že prej, vendar najbolj intenzivno so v tem zadnjem obdobju. Sicer pa smo tem času
skozi projekt javno-zasebnega partnerstva v enem letu sanirali športno dvorano, bazen, OŠ
Narodnega heroja Rajka, občinsko zgradbo, dolsko šolo, hrastniški vrtec, tako da nam je, kar
se tiče energetske sanacije javnih zavodov, ostala samo še glasbena šola in nekaj manjših
posegov, drugače pa smo te zgodbe uredili. Širili smo tudi plinovodno omrežje, kar je zelo
pomembno, v tem obdobju pa smo zagotovili oskrbo spodnjega dela Hrastnika, tudi priključek
Podkraj, tako da smo veliko ukrepov izpeljali. Veliko je bilo aktivnosti pri umeščanju ceste
Hrastnik-Zidani Most, vendar so na žalost pri sprejemanju državnega prostorskega načrta te
aktivnosti zamrle. Upamo pa, da v 2019 začenjamo z gradnjo. Mislim, da je treba še poudariti
glede industrije, da so se emisije PM 10 v letih 2002, 2008 in danes zmanjšale za več kot petkrat,
tako da je tudi industrija veliko postorila. Tudi s pomočjo prijav na različne razpise, s katerimi
so izpeljali okoljske projekte, res pa je, da je k temu zmanjšanju pripomoglo tudi to, da so se
nekateri veliki gospodarski subjekti ustavili. Termoelektrarna Trbovlje in Lafarge sta nekoč
prispevala blizu dveh tretjin emisij, je pa industrija na splošno marsikaj naredila. Na eni strani
zaradi tega, ker se sami zavedajo okoljske odgovornosti, na drugi pa tudi zaradi uredb, ki so
prišle in smo jih umestili v slovenski pravni red in pa seveda tudi zaveze zaradi pridobivanja
IPPS dovoljenj.

Koliko pa je vplivalo zaprtje Lafarge-a oziroma TET na Občino Hrastnik?

Kar se tiče termoelektrarne zagotovo veliko. Spomnim se, ko smo delali glede klora rožo vetrov
in smo ugotovili, da veter običajno vleče ob Savi navzdol, torej so tja šle tudi emisije prašnih
delcev iz TET. Res pa je, da je ta dimnik, ki je bil zgrajen v 70. letih, to razpršil na širše območje
kot je bilo pred tem. Lafarge je imel sigurno vpliv, če drugega ne vsaj zaradi kamnoloma, ki je
na Pleskem v naši bližini. Težko rečem v procentih, je pa ogromno zmanjšanje po tem, ko se je
termoelektrarna ustavila in seveda tudi Lafarge. Treba je poudariti, da leta nazaj, dokler se niso
začela zapiralna dela na deponiji elektrofiltrskega pepela v Prapretnem je tudi termoelektrarna
ne samo pri proizvodnji, ampak tudi pri deponiranju tega pepela imela velik vpliv po mojem
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mnenju na količino prašnih delcev v zraku. Zdaj pa je deponija zaprta, prekrita in mislim, da so
te stvari urejene.

Imate danes kakšne izzive pri sodelovanju s podjetji, ki še vedno delujejo v Hrastniku?

Mi sodelujemo z velikimi in malimi gospodarskimi subjekti, izzivi so pa vedno. Steklarna
Hrastnik je, ko je postavila novo tovarno v naši industrijski coni v Podkraju vgradila vse
potrebne čistilne naprave, ob stari lokaciji se pripravljajo na gradnjo nove pametne tovarne, ki
bo sigurno za okolje bolj prijazna kot so starejši obrati, čeprav so tudi tam postorili vse, kar je
bilo treba. Tudi tovarna kemičnih izdelkov bo naredila nov pametni obrat v tej industrijski coni,
tako da sodelujemo z vsemi podjetji. Kot sem omenil, so v novem odloku zajeti tako subjekti
na lokalni ravni, gospodarskem področju, družbenem področju, izzivi so vedno in bo potrebno
še dosti narediti. Za to pa so potrebna tudi ustrezna finančna vlaganja - subvencije za naše
občane, nepovratna finančna sredstva za lokalne skupnosti za energetske sanacije in seveda tudi
to, da podjetja pridejo do ustreznih finančnih instrumentov za izvedbo nekaterih investicij, ki
doprinesejo tudi k okolju. Tisto, kar si najbolj želim pa je, da bomo tudi mi dobili državno
cestno infrastrukturo takšno, kot se spodobi. Da bo železniški promet bolj prijazen do potnikov,
da se bodo ljudje bolj odločali za to, da spravimo čim več avtomobilov s cest, ker mislim da so
tu največje rezerve. Največ prašnih delcev danes namreč prispevata promet in individualna
kurišča v času kurilne sezone. Če tu naredimo prave korake mislim, da bomo imeli življenjsko
okolje takšno, kot si ga tudi zaslužimo.

Potekajo v občini kakšne aktivnosti za osveščanje občanov glede problematike?

Kakšno leto nazaj smo izdali prvo zloženko, ki so jo prejela vsa gospodinjstva, mislim pa, da
bi moralo biti informiranje in preventivno delovanje stalna naloga, da bi te aktivnosti morale
biti usmerjene v vrtce in šole, predvsem v najmlajše, ker lahko tam dosežemo največji učinek.
Tega ni nikoli preveč, smo pa na tem področju zapisali ukrep na ta način, da se te zloženke, ki
jih pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor s pomočjo naše razvojne agencije, pripravljajo in
distribuirajo po vseh gospodinjstvih.

PRILOGA Č: Intervju z Markom Funklom, županom Občine Hrastnik
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Se je od lani od začetka mandata strategija Občine Hrastnik na področju izboljšanja kakovosti
zunanjega zraka kaj spremenila?

Težko rečemo, da se je spremenila, sigurno pa so z novim vodstvom občine prišla drugačna
stališča predvsem glede ekologije, kamor spada tudi zrak. Imamo nekaj pilotnih projektov
pripravljenih, ne samo s področja zraka, ampak tudi širše. Prepričan sem namreč, da je
odlaganje odpadkov en začetek, kjer moramo vsi skupaj pogledati dejansko v zrcalo in
ugotoviti, da nismo delali tako, kot bi lahko. Proizvajamo preveč odpadkov, to je prvi problem,
ločevanje odpadkov morda po posameznih občinah ni bilo tako kritično, ampak skupno na
centru za ravnanje z odpadki smo imeli preko 50% lahke frakcije, kar je - če gledamo koncept
zero waste - zelo problematično. Vrhnika na primer ima med 1-5% lahke frakcije, pri nas je pa
50%.Tisto, kar se tiče kakovosti zraka pri tem, sicer je bizaren ukrep, toda zdaj se odpadki v
Zasavje ne vozijo več iz goriških občin, kar pomeni, da je tudi vsak dan nekaj manj izpustov
PM 10 delcev na poti iz Gorice do Hrastnika. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno na dolgi rok
je delati na javnem prevozu. Mi za naslednje leto razmišljamo in razvijamo idejo ene enotne
kartice in aplikacije, da si lahko preko telefona naložijo mesečno vozovnico, da bomo določene
subvencije okrepili, da bomo spodbujali ljudi k uporabi javnega prevoza tudi tako, da bo enotna
aplikacija obsegala tudi knjižnico, kino in bazen in bomo ljudem, ki bodo redno koristili avtobus
tudi podarili kakšno karto za bazen oziroma za kino. Jaz mislim, da smo trenutno v fazi
korenčka, ne palice, torej bomo spodbujali vse, ki so pripravljeni takšne stvari narediti. Jaz sem
vmes že bil na eni podnebni konferenci kot predstavnik skupnosti občin Slovenije, zelo sem
kritičen do tega, kako Eko sklad spodbuja nabavo električnih avtobusov, saj potem prideš do
dobaviteljev in ugotoviš, da za naš relief to ni dosegljivo. Imamo željo zamenjati šolski avtobus,
a je v našem okolju trenutno nemogoče dobiti avtobus, ki bi v zimskih razmerah lahko varno in
tudi z vzdržljivo baterijo zagotavljal nek prevoz za naše otroke. S tem lahko rečemo eno, da so
država oziroma spodbujevalci ekologije favorizirali občine, ki so bodisi mestne občine, bodisi
občine, ki so locirane na ravnini. Mislim, da z vidika mesta je to sicer lahko zelo dober ukrep,
z vidika dolin kot so naše in zadrževanja slabega zraka oziroma pretočnosti zraka pa verjamem,
da to ni pravi ukrep. Rekel bi, da če se država odloči, da bo spodbujala z jasnimi subvencijami
občine na nekaterih območjih zato, da pridemo do boljše kvalitete zraka. Morala bi najti
spodbude, če seveda trenutno nimamo tako razvitih avtobusov pa na drugem področju, da lahko
tudi mi kakšne stvari vlagamo. Tako pa je dejansko ta denar Eko sklada bolj kot ne nam
nedostopen. Mislim, da sta javni prevoz in državna politika javnega prevoza na tem področju
pomanjkljiva. Mene je presenetil podatek, da imajo po zakonu svoj lastni servis za javne
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prevoze mesta nad 100 000 prebivalcev, vsi ostali pa smo na koncesionarjih. Njim je jasno
pomembna masa, ne pa to, da pokrije čim širši spekter ljudi, ki živijo na periferiji in imajo do
prve trgovine pošte, zdravstvenega doma nekaj kilometrov. Mislim, da je to ena od problematik,
ki se je moramo v Hrastniku urgentno lotiti in je po mojem mnenju povezana tudi z
zmanjševanjem izpustov PM 10 delcev in s povečevanjem števila električnih vozil. V prihodnje
sicer načrtujemo tudi spodbujanje uporabe električnih koles, verjetno bomo imeli tudi neko
javno mrežo čez nekaj let za izposojo, absolutno bi bilo dobro, da tudi država tiste zadeve, ki si
jih je zadala glede izboljšanje kakovosti zraka pri individualnih kuriščih, izpolni in začnemo
dobivati te spodbude, ne samo, da so to odločitve nekaj ljudi na Ministrstvu za okolje in prostor,
kjer potem delajo kljukice za stvari, ki jih niso realizirali. Za Hrastnik in za Dol bo velikega
pomena tudi cesta Hrastnik-Zidani Most, ker bomo iz urbanih središč umaknili tovornjake in
mislim, da če nam uspe v 4 letih povečati javni prevoz in zmanjšati tovorni promet, urediti tudi
to, da bodo ljudje manj uporabljali prevoze, smo na pravi poti. Eden izmed ukrepov na občini
je ta, da smo rekli, da bomo pogledali vse uslužbence, ki so v radiju 500m in jih poskušali
spodbuditi k temu, da ne uporabljajo osebnega vozila, ampak da pridejo peš na delovno mesto.

Na kakšen način pa sodelujete in boste še v prihodnje z državnimi odločevalci pri sprejemanju
ukrepov? Kako občina pomaga k izboljšanju predlogov na tem področju?

Vprašati se moramo, če nas kdo sploh kaj vpraša. Jaz bi rekel, da je eno od vprašanj, ki je
sigurno povezano s kakovostjo zraka in življenja v Zasavju je vprašanje sežigalnic. Mi smo
dobili z Ministrstva za okolje in prostor naslovljeno pošto, da naj se na občinskih svetih
opredelimo do sežigalnic. Mi smo seveda odvrnili nazaj ministrstvu, da se bomo opredelili, da
pa prosimo, da nekdo iz njihove strani pride zavzeti neko stališče. Meni je jasno, da župani,
kakorkoli imajo veliko širino informacij, ne vedo dovolj a so sežigalnice pozitivna ali negativna
stvar in ne morejo zagovarjati zadeve po strokovni plati. Na to ministrstvo ni niti odgovorilo na
to vprašanje, da bi koga poslali. Moje osebno stališče je jasno, sem proti sežigalnici, bi pa želel
strokovno debato na to temo. Teme ekologije so vse prevečkrat zreducirane samo na neko
stališče, a je to Evropska komisija, ali je to država, in se ne vključuje strokovne javnosti, lokalne
skupnosti pa še manj. Tako, da prav zares nas o tem, kaj si mislimo o kakovosti - naj bo to zrak,
voda, zemlja, ali pa kaj drugega - nihče nič ne vpraša.
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Kaj pa menite o Eko skladu? Vemo, da obstaja dosti izzivov pri subvencioniranju na primer
menjave peči in podobnih ukrepov. Kako boste v prihodnosti to izboljšali oziroma izboljšali
komunikacijo z Eko skladom?

Mislim, da bi morala imeti tu država zelo jasno politiko pa se bojim, da je nima. Na Poljskem,
če sem prav obveščen, so ugotovili, da je najbolj onesnažena država s PM 10 delci v Evropi in
so rekli, da bo prvo leto 100% subvencija pri zamenjavi peči, naslednje leto manjša, čez 5 let
pa morajo vsi zamenjati peč. Jaz mislim, da je to prava pot, če želiš iskreno rezultate doseči.
Druga pot, ki je, je seveda ta, da imamo svetovanja vsem, ki se odločajo za prenavljanje ali pa
novogradnje. Tukaj je po mojem mnenju še nekaj rezerve, tudi sam Eko sklad sam da nek
dodaten vložek tako za toplotne črpalke kot za peči, tudi za energetske sanacije stavb in tako
naprej. Jaz mislim, da to so dobre stvari, da veliko ljudi ve o tem premalo in mi smo že o tem v
bistvu v začetku mandata poizkušali, da bi imeli vsaj enkrat mesečno strokovnjake z Eko sklada
na občini, pa so nam takrat odgovorili, da imajo premalo kadrov, ki bi se s tem ukvarjali
profesionalno.

Se vam zdi, da so meritve in sklicevanje na mejne vrednosti prašnih delcev v Hrastniku dovolj,
ali imate v občini težave s katerimi drugimi onesnažili, o katerih načeloma ni govora?

Imamo eno merilno postajo, ki je v prvi vrsti postavljena na napačni lokaciji, ker je tam jasno,
da verjetno ena boljših lokacij kar se tiče onesnaženosti, oziroma je skoraj ni. Gre za merilno
postajo sredi športnega parka, kjer ni prometa, ni tovarn in ni individualnih kurišč. Tako, da mi
smo že naslovili na MOP in na ARSO željo, da to merilno postajo prestavimo na eno lokacijo,
ki bo dala bolj realne rezultate kakšna je kakovost zraka v Hrastniku. Druga zahteva pa je,
katero so nam delno že ugodili, da v spodnjem delu Hrastnika, kjer je več industrije, postavimo
merilno napravo, ki bo določen čas merila kakovost marsičesa. Jaz mislim, da je v industrijskem
središču ob največji koncentraciji avtomobilov in tovornega prometa, kakovost zraka sigurno
veliko slabša kot v nekem naselju. Jaz sem prepričan, da moramo to postaviti, torej eno stalno
merilno postajo v center in eno začasno na frekventna mesta, da ugotovimo kakšno kakovost
sploh imamo, da se lahko pogovarjamo o ukrepih.

Kateri pa so glavni viri onesnaženja v tej občini in kako jih naslavljate poleg sanacije stavb in
širjenja plinovodnega omrežja?
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Imamo še nekaj industrije, sicer je Steklarna Hrastnik zelo spremenila in izboljšala svoje
delovanje. V naslednjih letih planira eno večjih investicij v industrijsko peč, s tem bomo,
mislim, večino izpustov Steklarne Hrastnik zelo zmanjšali. Imamo pa tudi Tovarno kemičnih
izdelkov, kjer pa mislim, da nas še čaka nekaj neprijetnih pogovorov, zato da se kakovost zraka
izboljša. Ne gre pa samo zrak, v kemični tovarni so še druge stvari, ki vplivajo tudi na zemljo,
vodo in verjamem, da moramo te zadeve izboljšati. Poleg tega so seveda še individualna kurišča
in povečevanje osebnih avtomobilov. Kako to spremeniti? Seveda z različnimi oblikami predvsem z javnim prevozom. Še vedno se po nekih podatkih več kot polovica ljudi vozi v
službo izven regije.

Imate mogoče v prihodnosti kakšne načrte glede uporabe obnovljivih virov energije?

Vsekakor, poleg tega kar sem že naštel resno razmišljamo o tem, da bi strehe javnih zavodov
namenili za sončno energijo, da bi v bistvu tudi na ta način zmanjšali ogljični odtis naše občine.
Kot sem rekel imamo jasno strategijo glede javnega prevoza, ki ga želimo povečati, nimamo pa
še povsem jasno razdelano kako ljudi spodbuditi, da bodo razmišljali namesto o drugem
avtomobilu o recimo javnem prevozu. Jaz se bojim, da do car sharing-a v krajih kot je Hrastnik
še nekaj časa ne bo prišlo, ker se tudi v urbanih središčih naše države, ki je lastniško zelo
navezana na svoje jeklene konjičke, ta zadeva zaenkrat še ne obnese, ampak zakaj ne bi
razmišljali o tem, pa čez nekaj let tudi to uvedli.

Imate danes še vedno kakšne izzive pri sodelovanju s podjetji, ki delujejo v Hrastniku?

Izzivov po mojem mnenju ne bo zmanjkalo. Hrastnik je vendarle občina, ki je znana po
industriji, nenazadnje je tudi za objekt pri bivšem Sijaju kupila tovarna, ki se ukvarja z
galvanizacijo, ki vemo, da ni najbolj čista industrija. Predvsem je stvar občine, da moramo
spremljati kaj vse se dogaja in moramo vsa ta podjetja spodbujati k temu, da bodo izboljševala
kvaliteto tako za svoje delavce kot tudi za prebivalce v okolici. Mi jih pa moramo spodbujati,
da bodo delali na dodani vrednosti, ki bo vsem skupaj prinesla boljše življenje.

Sodeluje občina tudi z zdravstvenim domom pri spremljanju zdravstva prebivalstva?
Spremljate letna poročila NIJZ glede stanja v občini?
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Ne samo, da spremljamo, jutri imamo tudi obisk NIJZ na našo pobudo, ker smo ugotovili, da
so ti rezultati za občino slabi. To je prvi korak k temu, da pripravimo niz ukrepov kaj bi lahko
naredili za izboljšanje zdravja v naši regiji. Gre od prehrane do seveda tega, v kakšnem okolju
živimo in tega, da se premalo gibamo. Jaz mislim, da imamo tukaj ogromno dela. Sodelujemo
tako z zdravstvenim domom kot tudi z NIJZ, postajamo pa občina, ki je odprta za nevladne
organizacije. Na področju uvajanja pralnih plenic in zero waste-a bomo sodelovali z Eko
krogom, na področju načrtovanja trajnostnega oskrbovanja občine pa smo sklenili in smo ena
štirih občin, ki sodeluje z Umanotero. Verjamem, da je odgovorov lahko veliko, resursi občine
so omejeni, vendarle si pa ne smemo zatiskati oči in reči, da ni denarja, da bi se s temi izzivi
spoprijeli.

Kaj pa počnete glede osveščanja občanov glede pomembnosti varovanja kakovosti zraka
oziroma okolja na splošno?

Glede zraka v tem letu še nismo naredili veliko, to si je treba priznati. Sami smo v prvih šestih
mesecih tega mandata začeli prenavljati predvsem sistem obveščanja občine. Eno kar je je, da
smo vzpostavili Facebook kanal, drugo smo prenovili ekipo, ki dela občinsko glasilo Hrastov
list, tretje - kar nas pa še čaka - pa je, da izboljšamo in prenovimo spletno stran, ponudimo
možnost naročila na e-novice in aplikacijo preko telefonov za občane in izboljšamo ter
poenotimo komunikacijo javnih zavodov, da imamo res centraliziran sistem obveščanja. V
vsako številko Hrastovega lista je uredniški odbor umestil eno od tem, ki so pomembne za
Hrastničane, na primer participatorni proračun in zmanjševanje odpadkov. Kasneje seveda tudi
zrak, kot sem že rekel, mislim, da moramo narediti veliko tudi na lokalni samooskrbi oziroma
prehrani, tako da nas veliko okoljskih tem v prihodnosti še čaka, ker vendarle si želimo živeti
v zelenem Hrastniku, ki bo stimulativen tudi za mlade.

PRILOGA D: Intervju z mag. Juretom Vetrškom varstvo okolja, področje tehnike; MSc
Energetski sistemi in politike

Kateri deležniki so po vašem mnenju najpomembnejši za realizacijo ukrepov na področju
kakovosti zunanjega zraka?
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Realizacija je odvisna od tega kaj je zapisano v odloku, kateri načrti so noter in predvsem koliko
so ti realni. Samo snovanje je proces, v katerih sodelujejo delovne skupine, ki nato skupaj s
strokovnjaki določajo ukrepe, ključno pri tem pa je izhodišče. Potrebno je vedeti kaj so viri
onesnaženja, da so potem ukrepi dobro targetirani, torej da s čim manj resursov poskušaš
narediti čim večji učinek. To je podlaga za policy development, v praksi pa se izkaže, da je to
powerplay med različnimi deležniki, pri čemer so pomembni tudi financerji, ter koga se
omejuje, torej je to večparametrični kompleksni proces, ki vpliva na marsikaj. Pomembno je,
kdo sprejema odločitve, koliko je ta oseba kompetentna in v kakšni meri pozna trenutno stanje
in vire. Ker področje onesnaženja je, sploh v Zasavju, ni tako trivialno za popisati. Prvi element,
ki ga je potrebno upoštevati je dejstvo, da imamo ozke doline. Smo v soteski Save, na katero
so pravokotno pozicionirane tri doline. Že prevetrenost je tu ključnega pomena, saj te doline
niso prevetrene, torej je že z vidika oblikovanosti terena geologija ozkih dolin pomembna
specifika. Zrak se tu zadržuje, nismo na ravnem, zato so povprečne hitrosti vetra pod 0,5m/s.
Poleg tega je tu pozimi, ko je več virov onesnaževanja, inverzijska plast, zato vsi izpusti
ostanejo v zraku tja do 600/700m, kjer je ta plast neprepustna. Iz tega razloga je bil tudi dimnik
v 70. letih pri Termoelektrarni Trbovlje zgrajen tako visoko, nad to višino. V tistem času so
izmerili zgodovinsko rekordne vrednosti SO2 v zraku, tudi zaradi tega, ker je elektrarna kurila
slab premog, ki je bil tu, in so vse emisije ostajale pod to plastjo. V Zasavju imamo točkovne
vire, torej industrijo, ter razpršene vire - gospodinjstva in promet, ki je vse bolj pomemben.
Skozi čas je bila industrija glavna onesnaževalka, pa tudi individualna kurišča, kjer se je
uporabljal premog. Dejstvo je, da je v Zasavju danes zrak verjetno najbolj kvaliteten v zadnjih
50, če ne 100 letih, vendar to ne pomeni, da je dober. Predvsem se je zrak izboljšal po tem, ko
sta se v zelo kratkem obdobju zaprla glavna dva vira onesnaževanja, torej termoelektrarna in
cementarna. Danes je zelo pomembna energetika, saj se za proizvodnjo elektrike lahko
uporablja premog, vendar so za to potrebne velike količine materiala. Vse to nekam gre, ker
masa ne izgine, ampak gre naprej. Enako je pri proizvodnji klinkerja za cement, ki je zelo
energetsko intenzivni proces. Vse omenjeno je pomembno pri vplivanju na proces sprejemanja
in nato izvajanja. Pri lokalnih skupnostih kot akterjih pa se je potrebno vprašati na kaj sploh
lahko vplivajo. Jaz vedno izhajam iz masne in energetske bilance, torej v Zasavju se zakuri
določena količina goriva, kar povzroča neko količino emisij. Raba energije in emisije iz fosilnih
virov so skoraj linearno povezane. In kako lahko lokalna skupnost sploh vpliva, kakšno
regulativno moč ima? Na svoje javne stavbe, kar tudi ni nepomembno, imeli smo tudi PKP
projekte povezane s tem, vendar če pogledamo celotni stavbni fond, je to zelo majhen delček.
Torej dela lokalna skupnost bolj kot zgled. Lahko tudi pomaga preko subvencij, tudi s pomočjo
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Eko sklada, ki izboljšuje pogoje za skupnosti kar je super, vendar so deleži še vedno nizki.
Naglasuje se tudi problem energetske revščine, ker si ljudje ne morejo privoščiti ustreznih
razmer za bivanje kar se tiče energije - torej za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo - so energetsko
revni. Pri tem lokalna skupnost sama ne more pomagati, ampak pride v poštev Eko sklad skupaj
z državo, ki spodbujata. Na industrijo pa lokalna skupnost prav tako ne more vplivati. Ko je
enkrat okoljevarstveno dovoljenje za velike onesnaževalce, ki so zavezanci po IPPC, izdano, je
deležnik seveda vedno zraven v procesu sprejemanja, potem se pa konča. Lahko sicer
predstavniki kontaktirajo onesnaževalce, vendar dejansko ne morejo pri tem nič. Lahko pa
občina daje neke subvencije, dela osveščevalne akcije, varčuje z energijo in je kot zgled, tu je
potenciala še ogromno, po mojem mnenju je še najbolj izkoriščen v Občini Zagorje. Problem
pa je v tem, da ponavadi lokalne skupnosti nimajo strokovnjakov, ki bi se s tem ukvarjali, ker
to zahteva precej znanja, sploh z novimi tehnologijami in, če govorimo na primer o načrtovanju
energetskih sistemov, kar je dolgoročna strategija. Pri vsem skupaj pa je pomembno zavedanje
kako pomembno je vse to. Dejansko zdaj ni več vprašanje a se podnebne spremembe dogajajo
ali ne, saj se lahko nanje samo še prilagajamo, ker časa pravzaprav ni več.

Meritve izvajajo različne institucije, pa tudi stalne točke merjenja so vzpostavljene, kako
legitimen pokazatelj stanja pa so dejansko meritve kakovosti zunanjega zraka?

Meritev obstaja več, v gospodinjstvih na primer izvajajo meritve dimnikarji, ki pridejo enkrat
letno in izmerijo nekaj parametrov, in dajo svoje mnenje, potem pa so meritve na virih
onesnaženja, na IPPC zavezancih. Za takrat, ko so izmerjene in, ko je to akreditirano morajo
meritve držati. Pomembno pa je vedeti kdaj se meritve izvajajo. Obstajata trajni in občasni
monitoring emisij, torej tega, kar gre ven iz vira, imisija pa je tisto, kar se izmeri v okolju, torej
temu čemur so ljudje izpostavljeni. Za trajni emisijski monitoring je predpisano v
okoljevarstvenem dovoljenju kako, kdo, kdaj se izvaja in kaj se meri. Če se merijo recimo
parametri, ki niso problematični, je lahko vedno vse v redu. Kar vpliva na zdravje ljudi in okolje
pa je količina, ter element kaj je v ozračju. Razlika je tudi v tem, če so v zraku prašni delci
manjši od 10 mikrometrov narejeni iz ogljika, ker se je kuril na primer les, ali pa če so
sestavljeni iz koktejla težkih kovin in kompleksnih organskih spojin. Te trajne meritve se dela
na recimo pol urnem vzorcu, tu je prostora še za dosti manipulacij, ker je spet razlika, če izmeriš
povprečno kaj se čez dan dogaja, ker so lahko vsebnosti dve uri recimo visoko povečanje, nato
manj in so na koncu povprečne vrednosti sprejemljive, konice pa so vseeno problematične.
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Organizacije, ki merijo, so seveda akreditirane in imajo vse, kar potrebujejo za izvajanje, je pa
potrebno omeniti še sledeče. V primeru določenih industrijskih procesov izvajalci vedo kaj
vpliva na tisto, kar gre ven. In konkretno proizvodnja klinkerja je kompleksen proces in se da s
spreminjanjem mešanice vplivati na emisije, poleg tega pa so meritve napovedane, torej je že
tu določena negotovost. Da ne govorimo o zavezancih, ki so manjši, kot je na primer komunala,
ki pa ima meritve enkrat na leto, ali pa celo enkrat na tri leta. Torej organizacije, ki merijo
pridejo na določeno obdobje in izmerijo en dan, kar se vmes dogaja pa se ne ve. Tudi na primer
dimnikarji napovedo svoj obisk in takrat nihče ne kuri smeti. Obstajajo pa še meritve imisij,
torej onesnaženosti okolja, ki pa se izvajajo preko postaj od ARSO, ki se nahajajo po vseh
mestih, tudi po hribih, ter ob večjih podjetjih, torej tam, kjer se bolj onesnažuje. Lokacije postaj
so tudi zgodba zase, saj so se nekatere postaje tudi želele prestaviti, ker so bile meritve tako
slabe. Prav tako pa ni nepomemben podatek to, kdo plača te meritve. Te imisijske meritve, ki
jih izvaja ARSO ni problemov, ker je to stvar države, sicer se da z njimi manipulirati, vendar
so to neki uradni podatki in se jim zaupa in tudi po mojih izkušnjah se napake dogajajo, ampak
so recimo v redu. Na drugi strani pa so meritve v okviru občasnega monitoringa, za katere se
najame izvajalce in imajo za to pooblastila, ki pa jih plača onesnaževalec, kar je potrebno
upoštevati. Jasno, da so te meritve nek pokazatelj, na primer trenutno, ko se dela v Zagorju dela
cesta je veliko praha to vpliva na meritve, pomemben pa je način predstavitve teh informacij.
V dobi, ko imamo vsi dostop do računalnikov je vseeno precej čudna, ker moraš že točno vedeti
kje najti informacije, drugače jih ne najdeš, tudi ekrani s trenutnimi vrednostmi bi morali biti v
centru mesta, da so na voljo vsem.

Kaj pa prepoznate kot temeljne okoliščine izboljšanja stanja v Zasavju v zadnjih 14 letih?

Že po meritvah je vidno padanje vrednosti tudi zaradi namestitve sistemov v industrijske obrate,
na primer odžveplevalna naprava v elektrarni in v cementarni. Kot sem že omenil, je ustavitev
obeh velikih točkovnih virov vplivala bistveno, pa tudi sprememba načina ogrevanja s premoga
na plin. Po drugi strani se je pa promet povečal, zato so v ospredje stopili drugi viri, pa tudi
klimatološke razmere se spreminjajo. Ve se, da je zdaj več hlajenja poleti, manj ogrevanja
pozimi in podobno, niso to drastične spremembe, so pa opazni trendi.

Kako je lahko, po vašem mnenju, prišlo do tako visokih preseganj mejnih vrednosti, čeprav je
zakonodaja na tem področju jasna?
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Kaj pa je mejna vrednost? To je tisto, kar si država lahko privošči, oziroma kar misli, da si
lahko privošči glede na to, da negativnih eksternalij ne računa, ker bolni ljudje, umazano okolje
povzroča dejansko stroške zaradi zdravljenja in drugih zadev. Skandinavske države recimo to
znajo delati, ker vedo, da na koncu dejansko več stane. To bi se preko davkov in trošarin moralo
preliti v cene stvari in storitev, ampak se ne. Mejne vrednosti niso iste povsod. Kljub temu, da
vemo kaj je zdravju škodljivo, če smo popolnoma antropocentrični in ignoriramo ekosistem in
drug živelj, ki obstaja, je stanje še vedno problematično. Kakšne so mejne vrednosti so je torej
stvar države. Takoj se to prelije v regulativo tehnologije, ker poceni tehnologija, kratko rečeno,
onesnažuje. Primer dražje pa je recimo sežigalnica smeti na Dunaju, ki je samo v modernizacijo
tehnologije vložila 200mio € v nekaj letih. Tehnologije torej obstajajo, kje se plačajo pa je druga
stvar. O meritvah sem že govoril, izpostavil pa bi nadzor in načine ukrepanja, tu so službe
državnega aparata, ki skrbijo za represijo. Kako dobro delajo, poznajo področje in so povezani
s tistimi, ki so povzročitelji pa je problematično. Slovenija je majhna in obstaja tveganje že pri
tem, do tega da pride na primer do sodbe na sodišču, ki zapoveduje ustavitev poslovanja, vendar
se to ne zgodi, ampak pride vmes še do sestanka z odvetniki onesnaževalca, inšpektorji in se
usklajuje kaj storiti, govorim na konkretnem primeru. Sicer je do ustavitve kasneje prišlo,
vendar to zato, ker je Evropska komisija poslala opomin. Tako, da je Evropska unija pomemben
deležnik na tem področju. Za oblikovanje učinkovitih odlokov je potrebno odpreti širši dialog,
s pomočjo neodvisne strokovne presoje in debate na strokovnem nivoju. Tudi nove tehnologije
počasi prodirajo na trg in ne pride do vključitve čez noč. Konec koncev pa je dosti tudi na
ljudeh, ves čas se pogovarjamo o osveščevalnih kampanjah ker naše vedenje pomembno vpliva,
v resnici pa ni nujno, da se zavedanje odraža tudi v dejanjih - če vem, da je dobro ugasniti luč
ni nujno, da jo tudi dejansko bom. Ampak to povezovanje ima še ogromno prostora za
izboljšanje in nadgradnjo. Ukrepi morajo biti strokovno osnovani in se mora vedeti na kaj
vplivajo.

PRILOGA E: Intervju z Anjo Brglez, univ. dipl. pravnico, članico Ekokroga

Ekokrog je od svoje ustanovitve eden izmed akterjev, ki je s svojimi akcijami opozarjal na
okoljsko problematiko v Zasavju. Je bilo društvo v letih 2005 (torej od uradne registracije
društva)-2012 vključeno v sprejemanje ukrepov na lokalni oziroma državni ravni?

68

Društvo Eko krog je bilo ustanovljeno z zelo specifičnim namenom - preprečiti postavitev
sežigalnice v Zasavju. Dejavnosti društva so zato vse od leta 2006, ko je trboveljska cementarna
Lafarge podala vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig nevarnih
odpadkov, potekale v povezavi s tem upravnim postopkom, vzporedno s tem pa smo poskušali
osveščati javnost z organiziranjem posvetov, protestov idr. Šele kasneje (nekako po letu 2014,
ko se je postopek dokončno zaključil s sodbo sodišča, ki je cementarni prepovedala
obratovanje) smo se bolj posvetili tudi sodelovanju pri sprejemanju predpisov – vlaganje
pripomb na osnutke predpisov (novele Zakona o varstvu okolja, Poročilo o okolju, Uredba o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Uredba o hrupu idr). Na lokalni ravni
pa smo se ukvarjali s problematiko PM 10 ter podali pripombe na javne razgrnitve Načrt za
kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik ter Odlok o
načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja.

Na kakšen način je društvo sodelovalo pri opozarjanju odločevalcev na problematiko?

Kot že rečeno – glavnina dela društva je bila usmerjena v konkretni upravni postopek
(vzporedno s tem aktivnosti osveščanja javnosti o škodljivosti umestitve sežigalnice v Zasavje:
protest »Dost mamo!«, organizacija »Eko koncerta«, zloženke v vsa gospodinjstva,
organizacija predavanj…). Smo pa v društvu tekom našega delovanja pridobili izkušnje, kako
v praksi izgledata tako sodelovanje v konkretnih postopkih izdajanja okoljskih dovoljenj kot
tudi sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja okoljskih predpisov. Predvsem v zadnjih
letih se z vlaganjem pripomb na osnutke vključujemo v postopke sprejemanja predpisov. Drugi
steber Aarhuške konvencije namreč predvideva tudi sodelovanje javnosti v postopkih
odločanja, ki vplivajo na okolje.

Kateri ukrepi bi bili po vašem mnenju še potrebni za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v
Zasavju?

Ukrepi na področju prometa, zmanjšanje emisije prahu iz industrijskih naprav ter zmanjševanje
emisij iz malih kurilnih naprav.

Se vam zdi, da imajo lokalni odločevalci dovolj posluha za mnenje nevladnih organizacij?
Kakšne izkušnje imate na tem področju?
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Verjetno je posluha čedalje več. Na eni strani jih k temu sili Aarhuška konvencija in njena
načela, ki so implementirana v naši zakonodaji, na drugi strani pa najbrž tudi zavedanje, da
ravno sodelovanje čim širše javnosti pri pripravi odločitev predstavlja izhodišče za sprejem
kakovostnih in učinkovitih predpisov, s tem pa se zagotavlja tudi legitimnost sprejetih
odločitev. Sicer pa v Eko krogu veliko zaslug za naš uspeh pripisujemo tudi občini Zagorje, ki
je v ključnih trenutkih nudila pomoč društvu ter imela vseskozi od začetka delovanja društva
pa vse do danes veliko posluha tako za naše delo kot tudi za okoljsko problematiko na splošno.

Kateri so po vašem mnenju največji dejavniki stopnje onesnaženosti v Zasavju danes po zaprtju
dveh največjih virov?

Promet ter individualna kurišča, v poletnih mesecih tudi resuspenzija.

Se vam zdi, da smo prebivalci Zasavja dovolj zavedni glede kakovosti zunanjega zraka? Na
kakšen način je možno to še izboljšati in kaj na tem področju počne Ekokrog danes?

Zasavčani so glede problematike onesnaženosti zunanjega zraka bolj osveščeni – v vrtcih in
šolah so obveščeni o prekoračenjih s PM 10, tudi občani se bolj zavedajo, da v peč pač ne sodi
vsaka gorljiva stvar. Res je, da k onesnaževanju zraka s PM 10 sicer veliko prispevajo zastarele
in slabo vzdrževane male kurilne naprave, vendar pa je potrebno na drugi strani tudi poudariti,
da vsi prašni delci med seboj niso enaki. Za vpliv na zdravje ni pomembna samo njihova
dimenzija in s tem povezana globina prodiranja v človeško telo, temveč je pomembna predvsem
njihova kemijska sestava. Čeprav na industrijo odpade manjši delež izvora prašnih delcev, pa
ne gre pozabiti, da so praviloma ti delci iz industrijskih obratov zdravju veliko nevarnejši.

PRILOGA F: Intervju z Nino Lipušček, članico skupine oblikovalcev Celostne prometne
strategije (CPS) za Občino Trbovlje

Kakšno vlogo imate vi osebno in samo podjetje pri pripravi CPS?
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Moja vloga je pomoč vodji projekta g. Leonu Kobetiču pri koordinaciji celotne delovne
skupine, ki se s pripravo CPS Trbovlje ukvarja. Strokovno pa na projektu vodim skupino, ki se
ukvarja predvsem z vsebinami, ki so vezane na dva od petih temeljnih stebrov trajnostne
mobilnosti v občini in sicer na hojo in kolesarjenje. Ostale tri stebre (javni potniški promet,
mirujoči promet in motorni promet) pokriva ekipa iz Prometno tehniškega inštituta (FGG, UL).

Koliko sredstev bo skupaj namenila Občina Trbovlje za izgradnjo CPS?

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini
80% neto investicije. Celotna vrednost pogodbe znaša 70.068,16€ z vključenim DDV oz
57.428,00€ brez DDV.

Za kaj bo služila CPS, kaj bo lahko z njo Občina Trbovlje počela? Je njen namen predvsem
določitev strategije za nadaljnje ukrepe na področju prometa, ali bolj kot nek dokument, ki
lahko nadalje koristi pri prijavljanju na razpise?

Strateški premisleki za tako pomembno področje, kot je področje prometa so vsekakor ena
glavnih koristi, ki jih bo Občini Celostna prometna strategija prinesla. Še toliko bolj zato, ker
je v postopek priprave zelo aktivno vključena najširša javnost. Zato lahko smatramo, da bo CPS
strategija s širokim javnim konsenzom. Seveda pa tudi dejstvo, da bo sprejeta CPS pogoj za
črpanje nekaterih sredstev za ukrepe trajnostne mobilnosti, vsekakor ni zanemarljivo.

Koliko ogledov je bilo na spletni strani CPS Občine Trbovlje?

Od septembra si je stran ogledalo 151 »uporabnikov« (to pomeni IP naslovov) v 232 sessionih
(priložnostih), skupno so pregledali 585 strani in povprečen obisk je trajal 2 min in 16 sekund.
35,3% ljudi se je vrnilo na stran večkrat.

Je Občina delila na svoji spletni strani in Facebook profilu objave s spletne strani
CPS/Facebook strani CPS?
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Vsa medijska sporočila, ki jih pripravimo v sklopu izvajanja projekta so objavljena tako na
spletni strani občine kot na spletni strani projekta.

Koliko občanov je izpolnilo anketo?

V anketi, s katero smo povpraševali o potovalnih navadah in o zadovoljstvu občanov z
ureditvijo prometa v Občini Trbovlje je sodelovalo 452 občank in občanov.

Koliko je bilo udeležencev na 1., 2. in 3. javni razpravi o CPS?

Skupno število udeležencev na vseh treh javnih razpravah je bilo 84: 1JR:42, 2.JR: 24, 3. JR:
18.

Zakaj je bila udeležba na razpravah tako majhna?

Z udeležbo na 1. javni razpravi smo zelo zadovoljni. Večji osip udeležencev je bil zabeležen na
3. javni razpravi, kar je bilo deloma pričakovano. Na četrto, zadnjo javno razpravo bomo
poskusili ponovno privabiti čim širši krog ljudi. Predvsem zato, ker se bomo na njej pogovarjali
o zelo konkretnih ukrepih za doseganje zastavljenih ciljev trajnostne mobilnosti.

Se vam zdi, da so bili občani dovolj obveščeni o gradnji CPS, o tem kaj to sploh je?

Za informiranje občank in občanov smo uporabili res širok nabor vseh razpoložljivih sredstev
za informiranje: splet, FB, zloženka, anketa, Zasavski tednik, Srečno, javna predstavitev v
sklopu Evropskega tedna mobilnosti in stojnica z informacijami na ulici 1. junija, intervjuji z
deležniki, vprašalniki za naključne mimoidoče… Ko bo Celostna prometna strategija sprejeta,
bodo njene ključne vsebine izdane v brošuri. Menimo, da je bil nabor sredstev zelo širok in
upamo, da smo bili s podajanjem informacij uspešni.

Ste morda obveščali o poteku gradnje CPS tudi preko drugih medijev poleg spletnih (radio,
televizija, časopis)?
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Seveda. Z vsemi naštetimi v prejšnjem odgovoru.

Ste zadovoljni z dosedanjim napredkom pri gradnji CPS, ali bi pričakovali večjo vključenost
občanov?

Zaenkrat smo z napredkom in vsemi informacijami, ki smo jih uspeli pridobiti s strani občank
in občanov zadovoljni. Do konca projekta bomo skušali k sodelovanju privabiti še večjo število
občank in občanov. 17.1.2017 se pripravlja 4., zadnja javna razprava, pripravljamo razstavo na
temo trajnostne mobilnosti, potekale bodo še delavnice, …

73

