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1 CELJE, NAŠE MESTO
Mestna občina Celje (MOC) leži v vzhodnem delu Slovenije na skrajnem
vzhodnem obrobju pretežno prodnate in obsežnejše Savinjske ravni, ki jo z
vseh strani obdajajo višja hribovja. Obsega 94,9 km 2 pretežno ravnega
površja ob reki Savinji. Je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji in
upravno, izobraževalno, športno, gospodarsko, trgovsko ter industrijsko
središče širše Savinjske statistične regije. Meji na 5 občin, in sicer na občino
Šentjur na vzhodu, na občino Štore na jugovzhodu, na jugu jo omejuje
občina Laško, na zahodu občina Žalec, severno od nje pa leži občina
Vojnik. Hkrati leži na stiku Obpanonske in Predalpske Slovenije, kar se kaže v
njeni pomembni prometni legi in širših geografskih značilnostih mesta (Vovk
Korže & Sajovic, 2009).

Slika 1: Pogled na MOC s celjskega gradu

Foto: Bezgovšek, 2016
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Kje leži mestna občina Celje?
Občina Celje leži v
najbolj pogreznjenem
in
skrajnem
jugovzhodnem
delu
Celjske kotline. Njena
južna meja že poteka
po severnem obrobju
Posavskega hribovja,
kjer leži tudi najvišji vrh
občine – Tolsti vrh (834
m). Na severu mesto
obdajata Hudinjsko in
Ložniško gričevje, ki
proti vzhodu prehaja v
Voglajnsko
gričevje.
Najbolj
je
občina
Slika 2: Lega Mestne občine Celje
odprta proti zahodu,
Vir: »Google Earth« (20.3.2017), urejeno v programu Slikar
kjer
prehaja
v
ravninsko Savinjsko dolino. 75% površja predstavljajo ravnine, ki so ponekod
rahlo razgibane, v bližini Savinje pa členjene s terasami, kjer prevladujejo
rečni nanosi proda, peska in konglomeratov. Površje se postopoma znižuje
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od severozahoda proti jugovzhodu. Pretežni del občine je v višinskem pasu
med 200 in 300 m nadmorske višine, območje v okolici Grajskega hriba in
Slomnika pa sega v višinski pas med 300 in 400 m nad morjem. Majhne
višinske razlike med posameznimi območji prispevajo k blagim, komaj
opaznim nagibom okoliškega površja, saj največji nakloni ne presegajo
12,5% (Vovk Korže & Sajovic, 2009; Orožen – Adamič et al., 1998).

Pri nas lahko spoznate inverzijo
Zaradi kotlinske lege in pogostega pojava temperaturnega obrata ali
inverzije velja mesto Celje za eno najhladnejših mest v Sloveniji. Do tega
pojava pride, ko se težji in hladnejši zrak iz višjih leg spusti v kotlino. Zrak v
kotlini nima kam odteči, zato se zadrži pri dnu in ustvari jezero hladnega
zraka. Prevladujoča inverzija ima debelino od 60 do 150 m ter zavzema od
32 do 128 km površine. Pozimi se temperaturne inverzije razkrajajo med 11.
in 13. uro, poleti pa med 8. in 10. uro. To povzroči, da je temperatura zraka
v nižjih legah nižja kot v višjih. Posledica temperaturnega obrata je izredno
povišanje onesnaženja (Golavšek, 2016).
V podnebnih značilnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinskimi in
sredozemskimi vremenskimi vplivi. Povprečna letna temperatura znaša med
8,5 °C in 9,1 °C, ki proti vzhodu narašča. Hladne zračne mase v zimskih
mesecih prodirajo iz Kamniško-Savinjskih Alp v Celjsko kotlino in povzročijo
temperaturno inverzijo. Januarja in decembra je povprečna temperatura 1,9 °C, julija pa 19,1 °C. Megla se najpogosteje pojavlja jeseni in pozimi, teh
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dni je med 15 do 99 na leto. Za Celje sta značilna dva padavinska viška,
prvi nastopi poleti, drugi pa je v novembru. Januar in februar sta najbolj
sušna meseca. Na leto v povprečju zapade med 1100 in 1250 mm padavin
(Orožen – Adamič et al., 1998; Golavšek, 2016).
Celje je med manj prevetrenimi in zatišnimi območji v Sloveniji, saj skoraj
polovica celotnih meritev kaže na brezvetrje, ki je najpogostejše v zimskih
mesecih, kar je iz vidika onesnaženosti zelo neugodno. V poletnih mesecih
so najpogostejši šibki vetrovi iz jugozahoda, zahoda in severovzhoda
(Orožen – Adamič et al., 1998).
Območje Celja uvrščamo v predalpsko rastlinsko območje. Pred poselitvijo
so na tem območju prevladovali listnati gozdovi z grmičevjem. S širjenjem
kmetijskih in urbaniziranih površin je bil izkrčen oziroma iztrebljen pretežno
gabrovo-hrastov gozd, na kar nas danes spominjajo le še nekatera
krajevna imena (Vovk Korže & Sajovic, 2009).

Statistika Celjanov
MOC sestavlja 39 naselij v katerih živi 49.221 prebivalcev (podatki za l.
2016), kar jo uvršča na 5. mesto po številu prebivalcev med vsemi občinami
v Sloveniji. Med njimi je 24.483 moških in 24.738 žensk. Število prebivalstva se
je v zadnjih 10 letih z nekaterimi prekinitvami povečevalo, lepo vidna je
zmerna rast prebivalstva v zadnjih 6 letih. Leta 2011 mesto beleži najmanjše
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število prebivalstva v zadnjih letih. Stopnja naravnega prirasta je vseskozi
pozitivna, v zadnjem letu je bila 1,4.

število prebivalcev
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Grafikon 1: Gibanje števila prebivalstva v MOC med leti 2006-2016
Vir: »Statistični urad Republike slovenije« [Podatkovni portal], b.d.

Povprečna starost Celjanov je 43,6 let, pri čemer so ženske povprečno stare
45 let, moški pa natanko 3 leta manj. Po statističnih podatkih iz lanskega
leta (l. 2016) največji delež prebivalcev – kar 66,6% predstavlja delovno
aktivno prebivalstvo staro med 15 in 64 leti, a v mestu raste delež starega
prebivalstva. Leta 2000 je v mestu živelo 16,8% prebivalcev starejših od 65
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let, v enakem obdobju lani pa 24,2%. Gostota poselitve je kar 518,7
prebivalcev na km2.
V občini se nahaja 21.909 gospodinjstev, med katerimi jih je največ z enim
članom. V lanskem letu je bilo v Celju 3.730 brezposelnih prebivalcev, s
16,4-odstotno stopnjo brezposelnosti.

Služba kliče!
Selitveno gibanje prebivalstva v mestni občini Celje je pogostejše med
občinami kot tujino, oba selitvena prirasta pa sta pozitivna (2, 4 in 2,2).
Povprečna neto plača Celjana v letu 2016 je bila 1030,16€, bruto plača v
enakem obdobju Pa 1584, 66€. V zadnjih 10 letih se je povprečna plača
vsako leto dvignila za nekaj evrov.
59% oziroma 11.241 aktivnih celjskih prebivalcev je zaposlenih na območju
domače občine, kar 16.756 pa je medobčinskih migrantov oziroma
dnevnih migrantov, ki se vozijo na delo v Celje. Tako je indeks delovne
migracije kar 146,9. Največ Celjanov se vozi na delo v sosednje občine,
med katerimi izstopa Žalec, kjer je zaposlenih kar 1098 oseb s stalnim
bivališčem v MOC. Med bolj oddaljenimi občinami pa izstopa Ljubljana,
kamor se vozi več kot 2093 ljudi iz Celja.
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Grafikon 2: Najpogostejši kraji zaposlitve prebivalcev MOC, ki delajo izven občine Celje v letu
2016
Vir: »Statistični urad Republike slovenije« [Podatkovni portal], b.d.

V MOC se vsakodnevno na delo vozi 16.756 ljudi, med njimi jih največ
prihaja na delo iz občine Šentjur – kar 2261 in iz občine Laško, teh je 1102. V
občini Celje je bilo v lanskem letu registriranih 30.887 motornih vozil, iz česar
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lahko povzamemo, da je v občini 0,75 vozila na polnoletnega prebivalca
(»Statistični urad Republike Slovenije« [Podatkovni portal], b.d.).

Slika 3: Prometne
povezave v mestu in
Mariborska cesta
Vir: »Google Earth« (20.3.2017),
urejeno v programu Slikar

Celje leži na stiku avtocestnega in železniškega dela pomembnih evropskih
koridorjev, kar določa ugodno prometno lego. Je skoraj enako oddaljen od
Ljubljane in Maribora, čez občino pa potekajo pomembne cestne in
železniške povezave v smeri vzhod – zahod, ki so del 5. evropskega
prometnega koridorja, ki povezuje gospodarska središča v Padski nižini s
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tistimi na vzhodu Evrope. Hkrati povezuje še osrednji del Slovenije s severnim
in severovzhodnim delom.
Druga pomembna tranzitna vloga Celja, predvsem v med regionalnem
pomenu, je v smeri sever-jug, ki povezujejo Koroško in Šaleško dolino s Krško
kotlino, Dolenjsko in Zasavjem (Ocvirk, 2009). Med njimi je prometno najbolj
obremenjena ravno Mariborska cesta, ki slednje slovenske regije povezuje z
avtocesto oziroma 5. evropskim prometnim koridorjem.

2 UPRAVNI MEHANIZMI VARSTVA ZRAKA
Prašni delci PM10 – sovražnik naših pljuč
»Delci« (angl. Particulate Matter – PM) je izraz, ki se uporablja kot splošen
pojem in poimenuje trdne in tekoče suspendirane delce v plinu.
Poimenovanje PM2,5 se nanaša na fine delce (angl. fine particles), katerih
aerodinamski premer je manjši od 2,5 µm, PM10 pa poimenuje delce z
aerodinamičnim premerom pod 10 µm. PM10 tako ne vključuje le grobih
delcev (angl. coarse particles) z aerodinamičnim premerom med 2,5 in 10
µm, ampak tudi fine delce, manjše od 2,5 µm.
Glede na izvor delce delimo na primarne in sekundarne. Primarni delci,
med katere spada tudi črni ogljik, se v ozračje sproščajo direktno iz virov
izpustov, sekundarni pa nastajajo z oksidacijo in pretvorbo primarnih
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plinastih izpustov v ozračju. Plini, ki v največji meri prispevajo k tvorbi delcev
so SO2, NOx, NH3 in hlapne organske spojine. Lahko jim rečemo tudi
predhodniki delcev. Iz njih s kemijskimi reakcijami namreč nastanejo
spojine, ki vsebujejo sulfate, nitrate in amonijak. Te snovi nato zaradi
kondenzacije tvorijo delce, ki jim pravimo sekundarni anorganski aerosoli. Iz
določenih organskih spojin pa z oksidacijo nastajajo tudi manj hlapne
spojine. Le-te sestavljajo sekundarne organske aerosole.
Nastajanje opisanih sekundarnih delcev je odvisno od številnih kemijskih in
fizikalnih faktorjev med katerimi so najpomembnejši:
Koncentracija glavnih predhodnikov,
Reaktivnost ozračja, ki je odvisna predvsem od koncentracije visoko
reaktivnih spojin (ozon in hidroksilni radikali),
Meteorološke

spremenljivke

(sončno

sevanje,

relativna

vlaga,

oblačnost). (»Poročilo kakovosti zraka 2015« [ARSO Okolje], b.d.)

Približno 70% mase PM10 in PM2,5 sestavljajo sekundarni organski in
anorganski aerosoli, elementarni ogljik, dviganje mineralnih delcev s tal
(resuspenzija) in morski aerosoli. Preostalih 30% lahko pripišemo vodi.
Delce lahko delimo tudi glede na izvor – ali so naravnega ali pa
antropogenega izvora. Med naravne vire lahko štejemo morske soli, snovi
naravne resuspenzije tal, saharski prah in druge delce biogenega izvora,
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kot je na primer cvetni prah, medtem ko antropogeni viri obsegajo
predvsem izpuste, ki so povezani z izgorevanjem goriv v različnih objektih in
industriji, ogrevanjem stavb ter prometom. Predvsem v naseljih pomemben
vir delcev predstavljajo izpusti iz prometa, individualna kurišča in
resuspenzija delcev s cestišč. Za te vire so značilne nizke višine izpustov
(navadno nižje od 20 m), zato ti viri precej prispevajo k povišanim ravnem
onesnaženosti zunanjega zraka predvsem pri tleh (Poročilo kakovosti zraka
2015« [ARSO Okolje], b.d.).

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju
Mestne občine Celje
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOC je začel veljati leta
2013 in določa območje izvajanja ukrepov glede na onesnaženost zraka
zaradi čezmernih koncentracij delcev PM10. V uvedbi so zabeleženi ukrepi
za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10, s katerimi naj bi dosegli
skladnost z mejnimi vrednostmi koncentracij delcev in zmanjšali škodljive
vplive na zdravje in okolje.
Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je 40 µg/m3,
zato odlok zajema tudi spremljanje učinkov izvajanja, noveliranja in čas
izvajanja ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti. Ukrep določa še
odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti
zraka ter vključuje naloge občine in države, obveznosti povzročiteljev
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obremenitve, obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki
izvajajo dejavnosti varstva okolja.
V četrtem členu so zapisane spodbude države in občine. To pomeni, da se
z dodatnimi subvencijami spodbuja gospodinjstva k menjavi kotlov z novimi
napravami za ogrevanje na zemeljski plin ali k ogrevanju preko toplotnih
postaj. Prav tako se država in občina zavzemata za obnovo posameznih
delov ali celotnega zunanjega ovoja stavb.
Občina za namen dodeljevanja subvencij Eko-skladu in ministrstvu zagotovi
podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno
daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina. Prav tako se z
dodatnimi subvencijami spodbujajo investicijski projekti v javnem potniškem
prometu in lokalnih javnih službah, ki bi zagotovili uporabo goriv ali
tehnologij, ki imajo majhne emisije delcev.
Kratkoročni ukrepi odločbe vključujejo tudi dnevne napovedi Agencije za
okolje Republike Slovenije o možnosti čezmerne onesnaženosti z delci PM 10
na območju Mestne občine Celje.
V primeru takšne napovedi je priporočljivo, da posamezniki in pravne
osebe:
Zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot
energent uporabljajo tekoča in trdna goriva;
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Za ogrevanje uporabljajo goriva, ki sproščajo nižje emisije delcev, če
imajo to možnost;
Uporabljajo javni prevoz;
Zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
Ne izvajajo dejavnosti na prostem, pri katerih se sproščajo večje
količine delcev.

Agencija za okolje Republike Slovenije razglasi prenehanje obdobja
povečane onesnaženosti s PM10, ko oceni, da zaradi spremenjenih
meteoroloških razmer mejne vrednosti delcev tisti ali naslednji dan ne bodo
več prekoračene. O napovedani čezmerni onesnaženosti mora agencija
nemudoma obvestiti občino in sredstva javnega obveščanja, nato pa z
občino pripraviti program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje
učinkov izvajanja ukrepov.
Nosilci izvajanja ukrepov na državni ravni so ministrstva, pristojna za okolje,
promet in energijo ter izvajalci obveznih državnih gospodarskih služb. Na
občinski ravni to vlogo prevzamejo organi občine ter izvajalci lokalnih
javnih gospodarskih služb. Med nosilce ukrepov se štejejo tudi osebe, ki
izvajajo dejavnosti varstva okolja in povzročitelji obremenitve (pravne in
fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ter
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posamezniki na območju občine) (»3947. Odlok o načrtu za kakovost zraka
na območju Mestne občine Celje, stran 12538« [Glasilo Uradni List RS], b.d.).

Glavni onesnaževalci so…
Glavni viri onesnaževanja v Mestni občini Celje so industrija, tehnološki
procesi in industrijske kotlovnice, cestni promet, kotlovnice za ogrevanje
stavb in pripravo sanitarne vode ter mala kurišča. Velikost emisij in vrsta
onesnažil iz teh virov je odvisna od vrste uporabljenega goriva (plin, lesna
biomasa, lahko kurilno olje).
Na območju občine je bilo v preteklih letih preseženo število dovoljenih
dnevnih vrednosti delcev PM10 v zraku, zato je bila v letu 2011 izvedena
podrobnejša analiza virov onesnaževalcev. Ta je pokazala, da kar 31%
vseh emisij prašnih delcev prispevata promet in industrija (“Poročilo o stanju
okolja v Mestni občini Celje” [Mestna občina Celje], b.d.). Večina
izmerjenih indikatorjev je značilna za oba vira, zato niso mogli ovrednotiti
kolikšen je bil posamezni delež vsakega vira. Ugotovili pa so, da kurjenje
lesa prispeva 24% delcev, 17% je delcev sekundarnega izvora, ki jih lokalne
zračne mase prinesejo od drugod, resuspenzija cestnega prahu prispeva
9% delcev, medtem ko 19% virov ostaja neopredeljenih. V zadnjih letih pa
je opazno povečan tudi vpliv malih kurišč, predvsem zaradi uporabe
cenejših in s tem »nečistih« energentov.
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Čeprav so prometne povezave in
prometna
infrastruktura
pomembni
razvojni
faktorji,
ki
omogočajo
dostopnost in mobilnost mestu pa je
cestni
promet
tudi
velik
vir
onesnaževanja zraka z naslednjimi
vrstami onesnaževal: prašnimi delci PM10,
del katerih je tudi črni ogljik, dušikovimi
spojinami in nemetanskimi ogljikovodiki,
od katerih številni nastopajo kot
pretvorniki pri tvorbi ozona. Celje ima
zelo ugodno prometno komunikacijsko
Slika 4: Viri onesnaževanja z delci PM10 pozicijo.
Prometno omrežje znotraj
na območju Mestne občine Celje v
občine sestavljajo državne in občinske
odstotkih (%)
ceste. Tudi mestno jedro je prometno
Vir: “Poročilo o stanju okolja v Mestni občini
zelo dobro dostopno, kar povečuje
Celje”[Mestna občina Celje], b.d.
pritiske na okolje. Bolj kot sama
razširjenost cestnega omrežja pa je za
oceno onesnaženosti zraka ob prometnicah pomembna gostota prometa
na njih. Predvsem gost tovorni promet je velik onesnaževalec in močno
vpliva na kakovost zraka v mestih.
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Ste že opazili merilnike,
kakovost našega zraka?

ki

spremljajo

Na območju Mestne občine Celje meritve onesnaženosti zraka potekajo v
okviru državne merilne mreže (DMKZ) na merilni postaji Celje – Bolnišnica, ki
leži v neposredni bližini novozgrajenega urgentnega centra. Ta celo leto
meri prisotnost žveplovega dioksida (SO2), dušikovega dioksida (NO2),
ogljikovega monoksida (CO), vrednost delcev PM10 ter ozona. Poleg te
postaje kakovost zraka v Celju spremlja tudi postaja na občinski avtomatski
merilni postaji v Gajih (AMP Gaji), ki je locirana na vzhodnem delu mesta v
bližini toplarne. Ta meri prisotnost žveplovega dioksida (SO2), dušikovega
dioksida(NO2), vrednost delcev PM10, benzena ter amonijaka.

Merilna postaja Celje – bolnišnica
V obdobju od leta 2011 do 2014 izmerjene povprečne letne koncentracije
delcev PM10 v zraku na merilnem mestu Celje-Bolnišnica niso presegle
mejne letne vrednosti, ki zanaša 40 µg/m3 . Preseženo pa je bilo dovoljeno
število dnevnih prekoračitev, kar se je zgodilo 35-krat na leto in večinoma v
zimskem obdobju. Takšnih preseganj je bilo največ v letu 2011, ko se je to
zgodilo kar 73-krat.
Kot je razvidno iz spodnje preglednice (Tabela 1), se je od leta 2011 do
2015 število dnevnih prekoračitev zniževalo. Najvišje koncentracije delcev
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PM10 v letu 2011 so bile izmerjene v dveh obdobjih stabilnega in suhega
vremena: med 19. 1. in 28. 2. ter v mesecu novembru. V teh obdobjih so
koncentracije delcev PM10 velikokrat prekoračile mejno dnevno vrednost.
Februar je bil sicer nadpovprečno topel, vendar je trajalo najdaljše
obdobje brez padavin kar 22 dni. V novembru pa je bila značilna
dolgotrajna temperaturna inverzija v notranjosti Slovenije, ko se je po
nižinah zadrževal hladen zrak, medtem ko je bilo v višjih legah in na
Primorskem jasno in toplejše vreme. To dejstvo je skupaj z 20-dnevnim
obdobjem brez padavin prispevalo k veliki onesnaženosti zraka v Celju
(»3947. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje,
stran 12538« [Glasilo Uradni List RS],b.d.).
Leto

2011
2012
2013
2014
2015

Povprečna
Najvišja
letna
dnevna
koncentracija koncentracija
35
119
31
131
29
121
28
97
32
142

Število primerov s
prekoračeno mejno
vrednostjo
73
55
51
41
70

Tabela 1: Raven koncentracije delcev PM(10) v letih 2011 – 2015 v µg/m3 na merilni
postaji Celje – Bolnišnica
Vir: »Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Celje« [Mestna občina Celje], b.d.
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Merilna postaja Gaji
Na merilnem mestu v Gajih so bile letne vrednosti delcev PM10 v zraku
podobne kot na merilni postaji Celje-Bolnišnica in niso presegle predpisane
letne mejne vrednosti (Tabela 2). Tudi na tem merilnem mestu je bilo v
obdobju od 2011 do 2015 preseženo dovoljeno število dnevnih
prekoračitev, in sicer 35-krat. Takšnih preseganj je bilo največ v letu 2011 (73
preseganj), najmanj pa v letu 2013 (35 preseganj) (»3947. Odlok o načrtu za
kakovost zraka na območju Mestne občine Celje, stran 12538« [Glasilo
Uradni List RS], b.d.).
Leto

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Povprečna
Najvišja
Število primerov s
letna
dnevna
prekoračeno
koncentracija koncentracija mejno vrednostjo
35
255
73
32
129
39
26
101
35
29
510
41
/
118
76
/
126
45

Tabela 2: Raven koncentracije delcev PM(10) v letih 2011 – 2015 v µg/m3 na merilni
postaji Gaji
Vir: »Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Celje« [Mestna občina Celje], b.d.
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3 CESTNI PROMET V CELJU
Celje je s svojo značilno lego v savinjski dolini prepleteno s številnimi
prometnicami, ki se raztezajo čez večji del njegove površine, ki meri 95 km 2
(»Občina Celje« [Stat.si], b.d.). Leži pa tudi na osi načrtovane trase tretje
razvojne osi (Koroška – Štajerska – Dolenjska) in na osi V. transportnega
koridorja, kar je za mesto velikega pomena, hkrati pa tudi predstavlja
dodatne obremenitve, kot so na primer onesnaženost, v našem primeru s
črnim ogljikom (Krajnc, 2006).

Celjske ceste nas povezujejo
Celje, kot že omenjeno, leži ob V. koridorju – avtocestni povezavi med
Ljubljano in Mariborom oziroma na transportni osi Logističnega centra Luke
Koper, Ljubljane in Maribora v povezavi z Avstrijo oz. Madžarsko. Mesto je s
severne strani obdano s V. koridorjem, ki se ga neposredno dotika. Mesto
obsegata dve mestni obvoznici oz. cesti višjega reda: povezava Kidričeve
ceste s cestnim vozliščem v Medlogu s povezavo na zahodni AC priključek
in Mariborsko cesto s severnim priključkom na AC, ter povezavo na
Aškerčevo ulico (Krajnc, 2006).
Na spodnji sliki je lepo razvidno, da je Celje z vseh strani obdano s
pomembnimi prometnicami in kako ter kje le-te potekajo.
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Iz slike prav tako lahko razberemo, da je s črno označen Magistralni križ v
središču mesta tudi najbolj prometno obremenjen. Tvorita ga Mariborska
cesta v smeri S – J in Kidričeva ulica v smeri V – Z. Mariborska se na jugu
nadaljuje v Aškerčevo ulico mimo železniške postaje in na severu v
priključek na AC.

Slika 5: Glavne prometnice, ki potekajo skozi Celje
Vir: Uranjek, 2010
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Z rdečo črto označene ceste so sekundarne vpadnice, kamor spadajo
Ljubljanska cesta na odseku od Čopove ulice v smeri proti centru,
Kersnikova ulica in Teharska cesta.
V skupino cest označenih z modro črto spadajo ceste primarnega kroga, h
katerim štejemo Gregorčičevo ulico, Vodnikovo ulico, Stanetovo ulico in
Cankarjevo ulico.
Z zeleno črto je označen zunanji obroč obvoznic sestavljen iz Dečkove
ceste, Čopove ulice in Ljubljanske ceste.
Cesti, ki sta z vzhoda označeni z vijolično in z zahoda z rumeno barvo, pa
sta vzhodna in zahodna obvoznica. Namenjeni sta razbremenitvi osrednjih,
že tako zelo obremenjenih cest v osrčju Celja (Uranjek, 2010).
Celjske ceste so po večini odprte, kjer se izpusti ne morejo zadrževati dlje
časa. Seveda pa na nekaterih odsekih prihaja do ti. »cestnega
kanjoninga«, kjer nam že samo ime pove, da gre za cesto, ki je iz leve in
desne strani zaprta s stavbami. Tukaj posledično prihaja do zadrževanja
prašnih delcev in vseh izpustov iz prometa, ki znižujejo kakovost zraka pri
tleh. Ti odseki so lepo vidni na Mariborski cesti in so prikazani na spodnjih
slikah. Prvi odsek je na Mariborski cesti iz smeri S – J na odseku med
Kidričevo in Levstikovo ulico, drugi pa leži malo naprej, na odseku med
Levstikovo in Cankarjevo ulico.
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Slika 6: Cestni koridor na Mariborski cesti na odseku med
Kidričevo in Levstikovo ulico
Vir: »Kraji-Slovenija«[kraji.eu], b.d.

Slika 7: Cestni koridor na Mariborski cesti na odseku med Levstikovo in Cankarjevo ulico
Foto: Čeh, 2017
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Naše meritve črnega ogljika se nanašajo na Mariborsko cesto, kjer smo
količino črnega ogljika merili na različnih mestih. Iz tega razloga je dobro
vedeti kakšna je pretočnost prometa po Mariborski cesti. Na spodnji sliki
(Slika 8) je prikazana Mariborska cesta in njena pretočnost po križiščih, ki so
najbolj kritični v smislu količine vozil.
Slika 8: Mariborska cesta z
označenimi križišči
Vir: Arhiv MOC
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Pretočnost je podana s številom vozil, ki v osmih urah prevozijo križišče, med
njih pa sodijo: osebni avtomobili, avtobusi, tovornjaki in motorna kolesa.
Podatke o številu vozil smo pridobili s strani MOC.

Pri nas vozimo po lokalnih in državnih cestah
S sodelovanjem z mestno občino Celje smo dobili seznam vseh osemnajstih
državnih cest na področju Celja Po definiciji se državne ceste kategorizirajo
na:
avtoceste,
hitre ceste,
glavne ceste 1. in 2. reda ter
regionalne ceste 1., 2. in 3. Reda (»Uredba o kategorizaciji državnih
cest« [pisrs.si], b.d.).
Slika 9: Seznam
državnih cest v
MOC
Vir: Arhiv MOC
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Število lokalnih (LC) cest pa je v primerjavi z državnimi veliko večje, saj so
ceste te vrste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih
občinah, pa tudi naselij ali njihovih delov v občini. Prav tako so te ceste
pomembne tudi za navezovanje prometa na ceste enake ali višje
kategorije. Lokalnih cest je tako na področju Mestne občine Celje kar 45
(»838. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, stran
2343« [uradni-list.si], b.d.).

4 AETHALOMETER – INSTRUMENT ZA MERJENJE
ČRNEGA OGLJIKA
Za črni ogljik je značilno, da izmed vseh delcev v zraku najbolj učinkovito
absorbira svetlobo. Ob nepopolnem zgorevanju ogljičnih goriv nastajajo
poleg črnega ogljika tudi druge organske komponente, ki prispevajo k
absorbciji svetlobe le v določenem delu spektra, zaradi česar jih
poimenujemo tudi rjavi ogljik. Instrument, s katerim lahko z visoko časovno
resolucijo neposredno merimo koncentracijo črnega ogljika v zraku, se
imenuje Aethalometer. Z njegovo pomočjo smo v Celju opravili meritve
črnega ogljika.
Absorpcijski koeficient (b) pri različnih valovnih dolžinah svetlobe je odvisen
od lastnosti aerosolov, večinoma od velikosti in oblike delcev in njihove
kemijske sestave. Ångströmov eksponent opisuje, kako se absorpcijski
koeficient aerosolov spreminja z valovno dolžino svetlobe (Slika 10).
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Slika 10: Odvisnost absorpcijskega koeficienta od valovne dolžine svetlobe za prispevek
prometa in izgorevanja lesne biomase
Vir: Sandradewi et al, 2008
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Ångströmov eksponent za popolnoma črne aerosole je 1. Aerosoli, ki bolj
absorbirajo svetlobo pri nižjih valovnih dolžinah, imajo višji Ångströmov
eksponent. Glede na Ångströmov eksponent tako lahko ločimo črni ogljik,
ki nastaja pri izgorevanju dizelskih goriv in katerega glavni izvor
predstavljajo emisije iz prometa, in tako imenovani rjavi ogljik, ki ima višji
Ångströmov eksponent in v večji meri nastaja pri izgorevanju lesne biomase
(Sandradewi et al, 2008). Na zgornji sliki (Slika 10) vidimo odvisnost
absorbcije svetlobe od valovne dolžine za prispevek prometa in gorenja
biomase.
Aethalometer vzorči delce na filtrski trak iz steklenih vlaken, preko katerega
je pretok zraka nekaj litrov na minuto. Nad filtrom je vir svetlobe, pod njim
pa detektor, ki meri prepustnost traku in vzorčenih delcev za svetlobo.
Koncentracijo črnega ogljika določamo preko spremembe optične
prepustnosti filtra pri valovni dolžini 880 nm. (Ogrin et al, 2014; Drinovec et.
al, 2015).
Črni ogljik in Ångströmov eksponent smo merili z inštrumentom
Aethalometer® Model AE33 (Magee Scientific / Aerosol d.o.o) (Slika 11).
Svetlobni izvor v tem modelu inštrumenta so svetleče diode s spektri, ki
imajo maksimume pri valovnih dolžinah 370 nm, 470 nm, 520 nm, 590 nm,
660 nm, 880 nm in 950 nm. Meritve v tako širokem svetlobnem spektru nam
omogočajo karakterizacijo absorpcije aerosolov v področju od
ultravijolične do infrardeče svetlobe.
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Izpis podatkov iz Aethalometra vsebuje časovne podatke, ki zajemajo
številne parametre delovanja instrumenta, neobdelane podatke izmerjene
intenzitete svetlobe pri različnih valovnih dolžinah in izračunane
koncentracije črnega ogljika v ng/m3. Glede na Ångströmov eksponent
Aethalometer poda tudi izračun deleža črnega ogljika iz izgorevanja
biomase.

Slika 11: Aethalometer® Model
AE33
Vir: »Magee Scientific« [Aerosol d.o.o.],
b.d.
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5 REZULTATI MERITEV ČRNEGA OGLJIKA
Meritve črnega ogljika so potekale na različnih lokacijah in v različnih
obdobjih ob Mariborski cesti v Celju v obdobju med 19.1. in 13.2. 2017 in
med 13.3. in 8.5.2017. Lokacije meritev so prikazane na Sliki 12.

Kje so stali naši merilniki?
Slika 12: Lokacije merilnih mest z oznakami: A,
B, C – Fakulteta za logistiko (FL UM); K4 in K5
Vir: prirejeno po »Google Maps«
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Lokacija A – pritličje (2 m nad tlemi) Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru (FL UM), nahaja se 20 m stran od Mariborske ceste, ki se
dviguje iz podvoza.
Lokacija B – sejna soba FLUM (4. nadstropje), 8 m nad lokacijo A.
Lokacija C – Komunikacijska soba FLUM (zadnja stran stavbe), v bližini
parkirišča, nahaja se na višini 2 m.
Lokacija K4 – križišče med Mariborsko in Kidričevo cesto; v okolici je 8
voznih pasov.
Lokacija K5 – križišče med Mariborsko cesto in Cankarjevo ulico; tukaj
se srečajo 4 vozni pasovi.
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Na lokaciji A so meritve potekale ves čas, medtem ko smo meritve na
ostalih merilnih mestih opravljali v krajših časovnih obdobjih z namenom
ugotavljanja značilnosti prostorske porazdelitve črnega ogljika (Tabela 3).

Kako pa je s koncentracijami črnega ogljika?
Najvišje koncentracije črnega ogljika smo zabeležili v zimskem obdobju na
lokaciji A, v povprečju 6,32 ± 4,86 µg/m-3 in ob prometnem križišču K4, v
povprečju 7,25 ± 6,06 µg/m-3. Pozimi 2010/2011 je bila na merilnem mestu
ob bolnišnici, ki predstavlja mestno ozadje, zabeležena povprečna
koncentracija 4,93 µg/m-3 (Drinovec et al, 2012), kar je nižje od
koncentracij, izmerjenih na lokaciji A. V spomladanskem obdobju od
marca do maja so bile izmerjene koncentracije črnega ogljika (razen ob
križišču K4) večinoma nižje (na lokaciji A: 2,69 ± 2,85 µg/m -3). Razlog za to je
predvsem konec kurilne sezone, kar se kaže na manjšem prispevku kurjenja
biomase h koncentracijam črnega ogljika in večja dinamika mešalne plasti,
ki vpliva na hitrejše mešanje in redčenje aerosolov v urbanem okolju. Poleti
2010 je povprečna koncentracija na mestnem ozadju pri bolnišnici znašala
1,63 µg/m-3.
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Lokacija meritev
FLUM – pritličje
FLUM – 4.
nadstropje
FLUM – pritličje,
zadnja stran
križišče med
Mariborsko in
Kidričevo cesto
križišče med
Mariborsko cesto
in Cankarjevo
ulico

A

19.1. - 13.2.2017
13.3. - 8.5.2017

BC (µg m-3)
povprečje ± standardni
odklon
6,32 ± 4,86
2,69 ± 2,85

B

23.3. - 3.4.2017

2,83 ± 2,31

C

4.4. - 14.4.2017

1,67 ± 1,43

K4

13.3. - 23.3.2017

7,25 ± 6,06

K5

20.4. - 8.5.2017

2,57 ± 4,04

Oznaka Obdobje meritev

Tabela 3: Lokacije meritev in povprečna vrednost koncentracij črnega ogljika (BC)

Prispevek kurjenja biomase h koncentracijam črnega ogljika je bil
pričakovano najvišji v zimskem času, spomladi pa se je znižal, kar je
razvidno s slike 13 na naslednji strani.
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Slika 13: Časovni potek koncentracij črnega ogljika iz prometa (BCTR) na različnih lokacijah

Nasprotno pa se koncentracije črnega ogljika iz prometa (Slika 14) med
celotnim obdobjem meritev niso bistveno spremenile in so bolj odvisne od
lokacije meritev, torej od bližine ceste. Povprečne koncentracije črnega
ogljika izmerjene na posameznih lokacijah so podane v Tabeli 3.
Neposredna primerjava izmerjenih koncentracij je mogoča le med
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lokacijami, kjer so meritve potekale sočasno, saj imajo vremenske razmere
velik vpliv na izmerjene koncentracije.

Slika 14: Časovni potek koncentracij črnega ogljika iz kurjenja biomase (BCBB) na različnih
lokacijah

Da bi ugotovili kakšno je tipično dnevno nihanje koncentracij črnega
ogljika ločenega na različne vire, smo izračunali povprečno koncentracijo
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za vsako uro v dnevu tekom celotnega obdobja meritve in tako dobili
povprečen dnevni profil (Slika 15). S slike je razvidno, da promet (BCTR)
močneje prispeva k povečani koncentraciji črnega oglika čez dan v
primerjavi s kurjenjem biomase (BCBB) – (*polna črta predstavlja povprečno
koncentracijo, osenčeno območje pa 95% nivo zaupanja, skale na oseh za
BC so različne!) Metoda, uporabljana za razlikovanje virov je opisana v
Sandradewi et al. (2008).

Slika 15: Povprečna dnevna koncentracija črnega ogljika iz kurjenja biomase (a, BCTR) in iz
prometa (b, BCBB) na različnih lokacijah v spomladanskem obdobju

BCBB ima dva večja vrhova, prvega v zgodnjih jutranjih urah in drugega v
večernih urah, ki sta posledica povečanega kurjenja biomase za namen
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ogrevanja. Čez dan in v drugi polovici noči se koncentracije BCBB znižajo
zaradi manjših emisij in redčenja v ozračju. Razlike v koncentraciji BCBB na
različnih lokacijah so posledica različnih obdobij izvedenih meritev. Najvišje
koncentracije BCBB smo zabeležili na lokaciji K4, kjer so meritve potekale v
začetku marca, ko so bile temperature zraka še nižje in posledično
intenzivnost izpustov večja. Najbolj reprezentativna je lokacija A, kjer so
meritve potekale zvezno v daljšem časovnem obdobju.
Tudi za povprečen dnevni profil BCTR sta značilna dva vrhova, prvi med
šesto in sedmo uro zjutraj ter drugi, manj izrazit vrh v večernih urah. Prvi vrh
lahko povežemo z jutranjo prometno konico, medtem ko je večerno
povišanje koncentracij bolj posledica manjše dinamike mešanja zraka v
mešalni plasti pri tleh, kar vpliva na naraščanje koncentracij polutantov v
omejeni zračni plasti ob tleh.
Vpliv prometa je največji na križišču med Mariborsko in Kidričevo cesto in
pada z oddaljenostjo od ceste, najmanjše koncentracije smo izmerili na
drugi strani zgradbe FLUM.
Glede na dnevni potek koncentracij BCTR izstopata obe meritvi ob križiščih
(K4 in K5). Koncentracije BCTR izmerjene na lokaciji K4 so izrazito višje kot na
lokaciji K5.
Križišče K4 je večje kot K5, saj ima 2 vozna pasova več. To prispeva k večji
koncentraciji BCTR. Meritve na križišču K4 so pokazale višje koncentracije
BCTR tudi tekom dneva, ko se na ostalih lokacijah koncentracije znižajo.
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Prav tako je opazen dodaten vrh zgodaj popoldne, kar lahko pripišemo
prometni konici ob koncu standardnega delavnega časa.
Dnevno nihanje črnega ogljika je posledica dveh poglavitnih vplivov,
dinamike virov - jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter kurjenja
biomase, in meteoroloških razmer. Ob jasnih dnevih, ko se tekom dneva
debelina planetarne mejne plasti ozračja zaradi sončnega obsevanja
poveča, pride do večjega mešanja zračnih mas, zato lahko pričakujemo
znižanje koncentracij črnega ogljika. Ponoči se planetarna mejna plast
stabilizira, zaradi manjšega mešanja pa se koncentracije polutantov
povečajo. Obenem je intenziteta emisij črnega ogljika ponoči manjša, zato
se koncentracije v drugem delu noči začnejo nižati.

Koncentracije črnega ogljika so odvisne tudi
od vremena
Prispevek kurjenja biomase h koncentracijam črnega ogljika je tesno
povezan s temperaturo zraka, saj je intenzivnost ogrevanja večja v
hladnejšem obdobju. Pri prispevku črnega ogljika iz prometa pa
temperatura nima bistvenega vpliva, saj je intenzivnost emisij iz prometa
relativno konstantna tekom celega leta. Na Sliki 16 je prikazana odvisnost
BCBB in BCTR od temperature, pri čemer je z barvno skalo označena hitrost
vetra. Vidimo lahko, da hitrost vetra pripomore k znižanju koncentracij
črnega ogljika.
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Slika 16: Odvisnost črnega ogljika iz kurjenja biomase (BCBB) in iz prometa (BCTR) od
temperature in hitrosti vetra

Zakaj ima veter tolikšen vpliv?
Veter vpliva na redčenje in transport črnega ogljika in ostalih aerosolov v
ozračju. Smer vetra prav tako vpliva na koncentracije, saj lahko ta prinaša
aerosole iz drugih oddaljenih virov.
Vpliv smeri in hitrosti vetra je jasno opazen na lokaciji A v zimskem obdobju
meritev (Slika 17 – Vetrovni roži prikazujeta smer vetra v obdobju od
začetka meritev do 2.2.2017 (1. obdobje, označeno z modro puščico) in od
2.2. - 10.2.2017 (2. obdobje, označeno z oranžno puščico)). V prvem
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obdobju meritev (15.1 – 1.2.2017) je prevladoval vzhodni in severno –
vzhodni veter s hitrostjo do 2 m/s. V drugem obdobju meritev (2.2. –
10.2.2017) pa se je smer vetra spremenila in je začel pihati močnejši jugo –
zahodni in zahodni veter, obenem pa je bil še vedno prisoten šibak vzhodni
veter. V drugem obdobju, ko se je smer vetra obrnila, se je koncentracija
črnega ogljika izrazito znižala. Dodatno znižanje koncentracij je lahko tudi
posledica višjih temperatur, ki so skokovito narasle iz 0 na 10 C. Pri višjih
temperaturah se namreč intenzivnost ogrevanja (in s tem emisij črnega
ogljika) zmanjša.
Veter ima nekoliko večji vpliv na prispevek kurjenja biomase h
koncentracijam črnega ogljika kot na prispevek prometa. Manjši vpliv vetra
na črni ogljik iz prometa pripisujemo predvsem bližini virov.
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Slika 17: Časovni potek temperature (T), hitrosti vetra (ws) in koncentracije črnega ogljika (BCA,
pol-urna povprečja) na merilnem mestu A
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V višave!
Za ugotavljanje spremembe koncentracije črnega ogljika z višino (razdaljo
od tal) smo uporabili dve merilni mesti – A in B. Lokacija A je merilno mesto
na višini 2 m, lokacija B pa 8 m od tal na isti lokaciji. Opazimo lahko, da se
koncentracija z višino v povprečju ne spreminja. Vidni so posamezni vrhovi
na lokaciji A, ki so časovno omejeni na nekaj minut in izvirajo iz prometa.
Zelo verjetno je, da je lokacija del cestnega kanjona in da se onesnažen
zrak s cestišča dviga ob zgradbah.

Slika 18: Primerjava časovnega poteka koncentracij črnega ogljika na različnih višinah (Merilno
mesto A – 2 m od tal, merilno mesto B – 8 metrov od tal)
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Vpliv bližine virov
Poleg vremenskih dejavnikov pa na koncentracije črnega ogljika vpliva
tudi bližina virov. Najvišje koncentracije bi pričakovali tik ob izpustih, z
oddaljenostjo pa bi se koncentracije zaradi redčenja nižale. Z meritvami na
različnih oddaljenostih od cest smo želeli preveriti, kakšna je prostorska
heterogenost koncentracij črnega ogljika iz različnih virov.
Na Sliki 19 so prikazane meritve črnega ogljika iz kurjenja biomase (BCBB) in
prometa (BCTR) na lokaciji A, ki se nahaja v pritličju stavbe FLUM, in lokaciji
C, ki se nahaja na zadnji/drugi strani stave FLUM, ki je odmaknjena od
Mariborske ceste. Kljub odmaknjenosti od ceste, ne smemo pozabiti na
parkirišče na zadnji strani stavbe, ki prav tako lahko predstavlja manjši vir
črnega ogljika.
Koncentracije BCBB so na obeh straneh stavbe zelo primerljive (19.a). Pri
BCTR pa opazimo, da se na lokaciji A, ki se nahaja bližje virom,
koncentracije črnega ogljika hitreje spreminjajo in so običajno višje (19.b).
Urna povprečja BCTR na obeh straneh zgradbe so primerljiva. Iz tega lahko
sklepamo, da koncentracija črnega ogljika iz prometa pada z
oddaljenostjo od ceste. Pri nižanju koncentracije tudi pripomore ovira, ki je
v tem primeru stavba FLUM.
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a)

b)

Slika 19: Primerjava časovnega poteka koncentracij črnega ogljika (a – prispevek kurjenja
biomase, b – prispevek prometa) na merilnih mestih A in C

Vpliv oddaljenosti virov pa lahko opazujemo tudi s primerjavo meritev na
lokaciji A (20 m od ceste) in K4 (tik ob križišču). Koncentracija BCTR (Slika
20.b) je na križišču K4 izrazito večja kot na lokaciji A. Na višjo koncentracijo
kaže tudi izmerjena povprečna vrednost BCTR iz obeh lokacij, ki znaša na
lokaciji A 2,76 µg m-3 in na križišču K4 6,01 µg m-3. Značilni so kratkotrajni
vrhovi, ki so odvisni od intenzitete izpustov iz prometa, medtem ko se v
krajših vmesnih obdobjih koncentracije znižajo do nivoja urbanega ozadja.
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a)

b)

Slika 20: Primerjava časovnega poteka koncentracij črnega ogljika(a – prispevek kurjenja
biomase, b – prispevek prometa) na merilnem mestu A (pritličje stavbe FL UM) in križišču K4

Meritve črnega ogljika iz lesnega dima (Slika 20.a) so na obeh lokacijah
primerljive, iz česar sklepamo, da je delež črnega ogljika iz kurjenja biomase
bolj homogeno porazdeljen kot črni ogljik iz prometa.

6 OBSTOJEČA IN ALTERNATIVNA KOLESARSKA
POT
Vse več ljudi krajše razdalje premaguje s kolesom. Tudi v Celju je vzdolž
Mariborske ceste vse od Hudinje pa do mestnega jedra speljana kolesarska
trasa. A z našimi ugotovitvami o količini črnega ogljika tik ob glavni celjski
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prometnici kmalu pridemo do spoznanja, da obstoječa steza za kolesarje ni
le neprimerna, ampak zaradi vdihavanja velike količine delcev med vožnjo
lahko celo ogroža njihovo zdravje. V okviru projekta smo si tako zamislili
novo, alternativno kolesarsko pot, ki bi potekala vzporedno s sedanjo stezo,
a bi bila odmaknjena od glavne ceste. Nato smo na vozička naložili
Aethalometra in ju peljali na »sprehod« po obeh poteh. Tako smo izmerili
količino črnega ogljika vzdolž obeh poti v jutranji (med 6.30 in 8.00 uro) in
popoldanski (med 14.00 in 16.00 uro) prometni konici, ko je na cesti največ
vozil. Prav tako nam je bilo ta dan vreme precej naklonjeno – kljub temu,
da je zjutraj nebo nakazovalo deževje, je bila dan brez vetra ter jasen,
vroč. S temi meritvami smo dobili rezultate o tem, katera pot je zdravju in s
tem tudi kolesarjem bolj prijazna.

Obstoječa kolesarska pot
Celjski kolesarji se danes vozijo po stezi, ki poteka vzdolž Mariborske ceste.
Njen potek je razviden na Sliki 21. Naša meritev na tej poti se je začela v
centru Hudinje na Ulici frankolovskih žrtev. Ves čas smo sledili stezi, ki nas je
vodila do stičišča ulice z glavno cesto, nato pa naravnost proti mestu. Na
poti smo prečkali kar pet križišč in en cestni kanjon:
Križišče Mariborske ceste, Ceste v Trnovlje in Podjavorške ulice pri
Avtocentru A2S)
Križišče Mariborske, Bežigrajske in Dečkove ceste pri City Centru
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Križišče Kidričeve ulice in Mariborske ceste pri vojašnici, kjer je bilo
tudi prvo statično merilno mesto našega projekta
Kanjon pod železniško progo pri Fakulteti za logistiko (FL UM)
Križišče Mariborske ceste ter Aškerčeve in Levstikove ulice
Križišče Mariborske ceste in Cankarjeve ulice.
V zadnjem križišču smo zavili proti Mestnemu kinu Metropol in meritve
zaključili na Stanetovi ulici.
Vrednosti črnega ogljika so večino časa zavzemale
vrednosti med 3000 in 6000 ng/m3. Pri prečkanju prvega
križišča pri Avto centru A2S vrednosti prvič narasle in
presegle 22.000 ng/m3, z oddaljevanjem od križišča pa
so se spet spustile na prej omenjene vrednosti. Ista
zgodba se je ponovila na stičišču Mariborske ceste z
Bežigrajsko in Dečkovo cesto, a tokrat vrednosti niso
presegle 20.000 ng/m3. Od tega križišča do vojašnice so
bile koncentracije nekoliko povišane, v vrednostih do
9000 ng/m3. Proti koncu poti so se koncentracije spet
umirile z vrednostmi pod 6000 ng/m3.
Slika 21: Potek obstoječe kolesarske
steze
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Alternativna kolesarska pot
V okviru projekta som si zamislili novo traso
kolesarske steze, ki bi kolesarje vodila do
mestnega jedra, a bi bila hkrati umaknjena od
glavne prometnice in zato tudi bolj prijazna do
zdravja ljudi. Potek nove trase je razviden s Slike
22. Tudi meritev vzdolž alternativne poti se je
začela v osrednjem delu Hudinje na isti točki kot
pri prejšnji stezi. Pot smo nadaljevali po Prijateljevi
ulici do krožišča na preseku Prijateljeve ulice s
Podjavorško. Slednja je sicer nekoliko bolj
prometna, a še vedno manj obremenjena kot
Mariborska cesta. Pot smo nadaljevali po
Opekarniški ulici, zavili na Dečkovo cesto in za
tem prečkali Celjsko sejmišče. Na poti vzdolž
Vrunčeve ulice smo prečkali podhod po
železniško progo, ki je verjetno deloval kot manjši
kanjon, saj smo tu zaznali nekoliko povišane
vrednosti črnega ogljika. Naše meritve smo
nadaljevali po Vrunčevi ulici vse do Mestnega
kina Metropol in zaključili na že prej omenjeni
Stanetovi ulici.

Slika 22: Potek alternativne kolesarske
steze
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Vrednosti meritev črnega ogljika so se vse do prvega krožišča gibale okrog
3000 ng/m3, pri prečkanju le-tega pa so se prvič povzpele do dobrih 20.000
ng/m3. Vzdolž Opekarn iške ulice in med prečkanjem Celjskega sejmišča so
bile vrednosti relativno visoke, a ves čas enakomerne, presenetili pa so nas
rezultati pri podhodu na Vrunčevi ulici, saj so vrednosti poskočile do skoraj
18.000 ng/m3. V zadnjem delu poti od podhoda do Metropola so se
vrednosti meritev spet umirile in do konca poti niso presegle vrednosti 4000
ng/m3.

7 ZAKLJUČEK ALI »PO KATERI POTI NAJ PELJEM?«
Črni ogljik ni onesnažilo, ki bi ga lahko preprosto spregledali, saj so njegovi
učinki na človeško telo vse prej kot zanemarljivi. To dejstvo je potrebno
upoštevati, ko se mestne oblasti odločajo zapirati mestna jedra in
spodbujati kolesarjenje ali hojo. Predvsem z namenom poučiti javnost o teh
dejstvih in poiskati alternativo sedanji (in žal tudi precej neprimerni)
kolesarski stezi smo se odločili izpeljati ta projekt, za katerega upamo, da bo
ljudem prinesel nova znanja, predvsem pa možnost za boljšo kakovost
njihovega mestnega življenja.
Že samo ob pogledu na spodnjo sliko (Slika 23) lahko vidimo, da je
paralelna pot kljub nekaterim odsekom z višjimi koncentracijami črnega
ogljika precej bolj prijazna do zdravja ljudi. Prav tako se nam zdi vredno
omeniti, da je nova kolesarska steza približno 1 minuto hitrejša, čeprav je
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nekoliko daljša. Na paralelni poti se kolesarji namreč izognejo vsem velikim
semaforiziranim križiščem. Izognitev križiščem pa ima še eno pozitivno
točko. Naše meritve so pokazale, da se pri prečkanju križišč (sploh če so
prometno zelo obremenjena kot so ta na Mariborski cesti) koncentracije
črnega ogljika močno povišajo. To pomeni, da kolesar že samo ob vožnji
skozi križišče vdihne precej večjo količino zdravju škodljivih snovi. Zdaj si
predstavljajte, za kolikokrat se ta količina vdihnjenih delcev poveča, če
mora oseba v križišču še nekaj minut čakati na semaforju!

Slika 23: Potek
alternativne
kolesarske steze

55
Ob zaključku si želimo, da se bodo ljudje začeli bolj zavedati pomena
kakovosti zraka za njihovo zdravje in da bodo tudi sami poskušali ukrepati
po svojih zmožnostih. Nadejamo se, da se bodo organi občine potrudili
izboljšati kakovost našega zraka s potrebnimi ukrepi, pri katerih smo majhen
delček prispevali tudi mi. Upamo pa tudi, da smo tako tudi sami nekoliko
pripomogli k izboljšanju življenja Celjanov v želji, da ohranimo naš planet
zelen za današnje in prihodnje generacije.
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