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0. UVOD 
 
Občina Žalec se je konec leta 2018 odločila izvajati lastne indikativne meritve kakovosti 
zunanjega zraka, ker v občini ni merilnega mesta za kakovost zunanjega zraka v okviru državne 
merilne mreže. Merilna postaja, ki meri onesnaženost zunanjega zraka, ravni hrupa in nekatere 
vremenske podatke naprava, je bila 07.01.2019 naprej nameščena na objekt občine Žalec, nato 
pa je bila prestavljena na ulično svetilko na lokaciji Ulica Rista Savina 16.  
 
Merilna postaja se nahaja na robu stanovanjskih površin, ki mejijo na regionalno železniško 
progo Celje – Velenje in industrijsko cono Žalec. Na merilnem mestu se glede na lokacijo  
pričakuje vpliv kurilnih naprav (predvsem na trda goriva, biomaso), industrije in prometa na 
kakovost zunanjega zraka. V nadaljevanju poročila za omenjeno merilno postajo uporabljamo 
ime MP Rista Savina.  
 
Lokacija MP za kakovost zunanjega zraka na lokaciji ob stanovanjskem objektu Ulica Rista 
Savina 16 a  je prikazana na Sliki 0-1.  
 

 
Slika 0-1: Prikaz lokacije merilne postaje (MP) za merjenje kakovosti zunanjega zraka v Občini Žalec ob 
stanovanjskem objektu Ulica Rista Savina 16 a.  
 
Dostop do aktualnih podatkov iz MP je mogoč za vso interesirano javnost na spletnem portalu 
Občine Žalec na spletni povezavi: 
https://iot.sensware.si/zlc/Location/Info?locationId=a900d8f0-b3e8-4e1c-a8a1-aaa300b4f2b1 
 
Pričujoče poročilo časovno obravnava rezultate meritve kakovosti zunanjega zraka za 
koledarsko leto 2020, torej od dne 1.01.2020 do 31.12.2020.   
 
Na širjenje onesnaževal v zraku pomembno vplivajo vetrovi, zato na sliki 0-2 prikazujemo rožo 
vetrov za merilno mesto Celje Medlog za obdobje 2009 do 2020. Med merilno postajo za smeri 

MP Ul. Rista 
Savina 16 a 

Industrijska 
cona Žalec 
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in hitrosti vetra Celje Medlog in merilno postajo za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v 
občini Žalec je približno 8 km zračne razdalje.  
 
Ker med merilno postajo Celje Medlog in med MP za meritve onesnaženosti zunanjega zraka 
v občini Žalec ni večjih vzpetin in dolin ter rek in gozdov, lahko rožo vetrov orientacijsko 
uporabimo tudi za Žalec. 
 

 
Slika 0-2: Roža vetrov za merilno mesto Celje  Medlog (3) 
 
 
1. MERILNA POSTAJA IN MERJENI PARAMETRI 
 
MP za merjenje kakovosti zunanjega zraka, ki se uporablja v Občini Žalec, je tovarniško 
umerjena in kalibrirana. Te nastavitve zagotavljajo ustrezno indikativno merjenje za približno 
5 let. 
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Na MP na Ulici Rista Savina 16 a  v Žalcu se kontinuirano merijo naslednji parametri: 
� onesnaževala:  

- prašni delci PM10, 
- prašni delci PM2,5, 
- prašni delci PM1, 
- dušikovi oksidi izraženi kot NO2, 
- žveplov dioksid izražen kot SO2, 
- ozon izražen kot O3, 
- ogljikov monoksid izražen kot CO. 

� meteorološki podatki: 
- temperatura, 
- zračni pritisk, 
- relativna zračna vlaga. 

 
Izmerjeni podatki z MP se prikazujejo na spletni strani Občine Žalec, portal Kakovost zraka 
Žalec, na dva načina:  
� indeks onesnaženost zraka (air quality index – AQI), ki kaže trenutne izmerjene vrednosti 

onesnaževal, 
� povprečne urne vrednosti, minimalne in maksimalne urne vrednosti v zadnjih 48 urah.  
 
Na MP je bil v obdobju od 30.7.2020 do 17.8.2020 nekaj dnevni izpad zapisa podatkov, ker ni 
deloval repetitor za prenos podatkov iz MP na računalnik, ki podatke beleži. 
 
 
1.1  INDEKS ONESNAŽENOST ZRAKA (AIR QUALITY INDEX – AQI)  
 
AQI je namenjen prikazovanju trenutnih vrednosti (on-line) za takojšnjo informacijo občanom 
Občine Žalec o tem, kakšna je trenutna kakovost zraka. Na spletu se omenjeni indeks prikazuje 
v obliki kot je razvidno iz Slike 1-1 (primer je naveden za parameter PM2,5).  
 
 

 
Slika 1-1: Prikaz AQI na MP za parameter PM2.5. 
 
Za posamezne vrednosti indeksa so na spletni strani jasno navedena priporočila glede 
omejevanja aktivnosti na prostem za posamezne skupine prebivalstva (odrasli/otroci, ljudje s 
posebnimi zdravstvenimi stanji). Kakšna so priporočila glede omejevanja aktivnosti na prostem 
glede na vrednosti indeksa, je prikazano v Tabeli 1-1.  Občani lahko tako s pomočjo preverjanja 
vrednosti indeksa na spletni strani načrtujejo oz. po potrebi prilagodijo svoje aktivnosti.  
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AQI se na spletni strani poleg številčne vrednosti prikazuje tudi na različni barvni skali (zelena, 
rumena, oranžna in rdeča), s katero se na enostaven in hiter način prikazuje stanje onesnaženosti 
zunanjega zraka. To je na sliki 1-1 razvidno iz zelenega kvadratka, v katerem je zapisana 
številčna vrednost indeksa za PM2,5. Barvna skala prikaza AQI  je razložena v Tabeli 1-1.  
 
Tabela 1-1: Razredi onesnaženosti in koncentracije za posamezna onesnaževala 

 Razred onesnaženosti 
Raven 
onesnaženosti – 
barvna skala 

Nizka Zmerna Visoka Zelo visoka 

Indeks 
onesnaženosti 
AQI – številčna 
vrednost indeksa 

0-50 51-75 76-100 ˃101 

Prašni delci PM10 
Koncentracija  0-40  

µg/m3 
41-75 µg/m3 76-100 µg/m3 ˃101 µg/m3 

Priporočila za 
ranljive skupine 

Brez 
omejitev, 
vse 
dejavnosti 
na prostem. 

Odrasli in otroci z 
boleznimi pljuč ter 
odrasli z boleznimi 
srca, ki občutijo 
simptome: naj 
razmislijo o 
zmanjšanju fizičnih 
aktivnosti, še zlasti 
na prostem. 

Odrasli in otroci z boleznimi 
pljuč ter odrasli z boleznimi 
srca: zmanjšanje intenzivnejših 
fizičnih aktivnosti, še zlasti na 
prostem in še posebej, če čutijo 
težave. Astmatiki: pričakovana 
pogostejša raba inhalatorjev. 
Starejši ljudje: zmanjšanje 
fizičnih aktivnost. 

Odrasli in otroci z 
boleznimi pljuč, odrasli z 
boleznimi srca, starejši: 
izogibanje 
intenzivnejšim fizičnim 
aktivnostim. Astmatiki: 
pričakovana pogostejša 
raba inhalatorjev. 

Priporočila za 
splošno populacijo 

Brez 
omejitev, 
vse 
dejavnosti 
na prostem. 

Brez omejitev, vse 
dejavnosti na 
prostem. 

Vsak, ki občuti nelagodje, kot 
so vnetje oči, kašelj ali 
bolečine v žrelu: naj razmisli o 
zmanjšanju fizičnih aktivnosti, 
še zlasti na prostem. 

Vsi: zmanjšanje fizične 
aktivnosti, še zlasti na 
prostem, še posebej, če 
čutijo težave, kot so 
bolečine v žrelu in kašelj. 

 
 

1.2 POVPREČNE URNE, MIN IN MAX URNE VREDNOSTI V 48 URAH  
 
Povprečne urne vrednosti, minimalne in maksimalne urne vrednosti v zadnjih 48 urah se 
uporabljajo za spremljanje trendov gibanja vrednosti merjenih parametrov. Navedene vrednosti 
se na spletu prikazuje na način prikazan na sliki 1-2. 
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Slika 1-2: Primer prikaza rezultatov meritev na  MP za zadnjih 48 ur za parametre PM10, PM2,5 in PM1.  
 
 
1.3 MEJNE IN CILJNE VREDNOSTI  
 
Namen določitve povprečnih urnih vrednosti posameznih parametrov je nadaljnji izračun 
povprečnih vrednosti parametrov za različne časovne intervale glede na mejne oz. ciljne 
vrednostmi za ocenjevanja zunanjega zraka, ki so določene v Prilogi 2 Uredbe o kakovosti 
zunanjega zraka (v tekstu navajamo le naziv pravnega akta, vse uradne objave so razvidne iz 
poglavja 4.2.) 
 
V tabeli 1-2 so navedene opozorilne, alarmne, mejne in ciljne vrednosti parametrov, ki se merijo 
v Občini Žalec na MP za spremljanje kakovosti zunanjega zraka kot so določene v Uredbi o 
kakovosti zunanjega zraka: 
� Mejna vrednost je raven, določena na podlagi znanstvenih spoznanj, katere cilj je izogniti 

se škodljivim učinkom na zdravje ljudi oziroma okolje, jih preprečiti ali zmanjšati, in ki jo 
je v določenem roku treba doseči, ko pa se ta doseže, se ne sme preseči. 
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� Ciljna vrednost je raven, določena s ciljem izogniti se škodljivim učinkom na zdravje ljudi 
oziroma okolje, jih preprečiti ali zmanjšati, in ki jo je treba, če je to mogoče, doseči v 
določenem čas. 

� Opozorilna vrednost je raven, katere preseganje pomeni tveganje za zdravje ljudi zaradi 
kratkotrajne izpostavljenosti posebno občutljivega dela prebivalstva in pri kateri so 
potrebne takojšnje in ustrezne informacije. 

� Alarmna vrednost je raven, katere preseganje pomeni tveganje za zdravje ljudi zaradi 
kratkotrajne izpostavljenosti celotnega prebivalstva in pri kateri so potrebni takojšnji 
ukrepi. 

 
Kadar je napovedano preseganje ali pa je dejansko presežena opozorilna ali alarmna vrednost 
onesnaževal iz prejšnjega člena, mora ministrstvo o tem nemudoma obvestiti javnost prek radia, 
televizije, časopisov ali spleta, kot to predvideva 11. člen Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. 
 
V Sloveniji se ocenjevanje onesnaženosti zraka v skladu z določili Uredbe o kakovosti 
zunanjega zraka in Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikih v zunanjem zraku izvaja s pomočjo naslednjih parametrov: SO2, NO2, PM10 in 
PM2,5 delci, Pb, CO, benzen, ozon, As, Cd, Ni, benzo(a)piren, Hg in PAH. V tabeli 1-2 smo 
zbrali pomembne vrednosti za posamezne pomembne parametre za ocenjevanje onesnaženosti 
zraka, ki jih določata zgoraj navedena predpisa. Vsi parametri, ki se ocenjujejo v sklopu ocene 
za kakovost zunanjega zraka, se v Občini Žalec niso merili, zato v tabeli navajamo vrednosti za 
merjene parametre in ločeno za parametre, ki se v občini Žalec niso merili. 
 
Tabela 1-2: Mejne/ciljne vrednosti ter opozorilne in alarmne vrednosti parametrov za ocenjevanje 
kakovosti zunanjega zraka  

Parameter Enota Obdobje 
meritev 

Mejna/ciljna 
vrednost 

Opozorilna 
vrednost 

Alarmna 
vrednost 

Spodnji 
ocenjevalni 
prag* 

Zgornji ocenjevalni 
prag** 

Parametri, ki se merijo v občini Žalec 
PM10 µg/m3 24 ur 50, 

max. 
35x/leto 
prekoračitev 

- - 25,  
max. 35x 
prekoračitev 

35,  
max. 35x 
prekoračitev 

leto 40 - - 20 28 
PM2,5 µg/m3 leto 20 - - 12 17 
NO2 µg/m3 1 ura 200,  

max.18x/leto 
prekoračitev 

- 400 100, 
max. 18x 
prekoračitev 

140, 
max.18x 
prekoračitev 

µg/m3 leto 40 - - 26 32 
SO2 µg/m3 1 ura 350,  

max. 
24x/leto 
prekoračitev 

- 500 - - 

µg/m3 24 ur 125,  
max. 3x/leto 
prekoračitev 

- - 50, 
max. 3x 
prekoračitev 

75,  
max. 3x 
prekoračitev 

ozon µg/m3 8 h  120,  
max. 
25x/leto 
prekoračitev 

- - - - 

µg/m3 1 h - 180 240 - - 
CO mg/m3 8 h 10 - - 5 7 
Parametri, ki se v občini Žalec ne merijo 
Pb µg/m3 leto 0,5 - - 0,25 0,35 
benzen µg/m3 leto 5 - - 2,0 3,5 
As ng/m3 leto 6 - - 2,4 3,6 
Cd ng/m3 leto 5 - - 2 3 
Ni ng/m3 leto 20 - - 10 14 
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Parameter Enota Obdobje 
meritev 

Mejna/ciljna 
vrednost 

Opozorilna 
vrednost 

Alarmna 
vrednost 

Spodnji 
ocenjevalni 
prag* 

Zgornji ocenjevalni 
prag** 

Parametri, ki se merijo v občini Žalec 
benzo(a)piren ng/m3 leto 1 - - 0,4 0,6 

Opomba:   
*spodnji ocenjevalni prag je raven, pod katero se za ocenjevanje kakovosti zraka lahko uporabijo le tehnike modeliranja ali objektivne ocene 
**zgornji ocenjevalni prag je raven, pod katero se za ocenjevanje kakovosti zraka lahko uporabi kombinacija meritev na stalnem merilnem 
mestu ter tehnik modeliranja ali indikativnih meritev ali obeh hkrati; 

 
Iz tabele 1-2 je razvidno, da so opozorilne, alarmne, mejne/cilje vrednosti glede parametrov 
kakovosti zunanjega zraka naslednje (navajamo samo za parametre, ki se merijo v občini 
Žalec): 
 
� PM10 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v 

obdobju 24 ur, ki lahko do 35 dni v enem koledarskem letu presegajo mejno vrednost. 
Navedeno pomeni, da je v enem koledarskem letu dovoljeno 35 preseganj mejne dnevne 
vrednosti in do tega števila dnevnih preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost 
zraka s PM10 ni čezmerna. Opozorilna in alarmna vrednost za PM10 nista določeni.  
 

� PM2,5 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v 
obdobju 1 leta, nobena od izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti. 
Opozorilna in alarmna vrednost za PM2,5 nista določeni. 

 
� NO2: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 

1 ure in v obdobju enega leta. Povprečne izmerjene urne vrednosti lahko 18-krat v enem 
koledarskem letu  presegajo mejno vrednost, da se šteje, da onesnaženost zraka z  NO2 ni 
čezmerna. Alarmna vrednost za urno izpostavljenost znaša 400 µg/m3, opozorilna vrednost 
ni določena.  

 
� SO2: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 

1 ure in v obdobju 24 ur. Povprečne izmerjene urne vrednosti lahko 24-krat v enem 
koledarskem letu  presegajo mejno vrednost, povprečne izmerjene 24-urne vrednosti pa 
lahko 3-krat v enem koledarskem letu presegajo mejno vrednost, da se šteje, da 
onesnaženost zraka z  SO2 ni čezmerna. Alarmna vrednost za urno izpostavljenost znaša 
500 µg/m3, opozorilna vrednost pa ni določena. 

 
� O3 – ozon: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti, izmerjene v 

obdobju 8 ur, ki lahko do 25 dni v enem koledarskem letu  presegajo mejno vrednost. 
Navedeno pomeni, da je v enem koledarskem letu dovoljeno 25 preseganj mejne 8 urne 
vrednosti in do tega števila dnevnih preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost 
zraka z  ozonom ni čezmerna. Opozorilna vrednost za urno izpostavljenost znaša 180 µg/m3, 
alarmna vrednost za urno izpostavljenost pa znaša 240 µg/m3.  

 
� CO: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti, izmerjene v obdobju 

8 ur, nobena od izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti. Opozorilna in 
alarmna vrednost za CO nista določeni. 
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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je za mejne vrednosti za vpliv na zdravje ljudi 
postavila strožje kriterije za prašne delce (5), in sicer:  

� PM10:  
o povprečna letna vrednost: 20 μg/m3 (v Sloveniji 40 μg/m3), 
o povprečna 24-urna vrednost: 50 μg/m3 (tudi v Sloveniji 50 μg/m3),  

� PM2,5:  
o povprečna letna vrednost: 10 μg/m3 (v Sloveniji od 1.1.2020 dalje 20 μg/m3), 
o povprečna 24-urna vrednost: 25 μg/m3 (v Sloveniji ni določena). 

 
 

2. REZULTATI MERITEV 
 
V tabeli 2-1 so navedene izračunane vrednosti parametrov za MP za obdobje od 1.1.2020 do 
31.12.2020 (1 leto), primerjava z mejnimi/ciljnimi vrednostmi in primerjava z izmerjenimi 
vrednostmi v letu 2019. 
 
V Tabeli 2-2 so navedeni dnevi s preseženimi mejnimi vrednostmi po vrsti, od najvišjih do 
nižjih izmerjenih  vrednosti in ne kronološko.  
 
Za parametra O3 in CO se skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka kot mejna vrednost 
upošteva povprečna 8-urna vrednost. V tem poročilu so rezultati meritev kot povprečne 
vrednosti za O3 prikazani kot povprečne 1-urne vrednosti.  
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Tabela 2-1: Prikaz izračunanih vrednosti parametrov onesnaženosti zunanjega zraka na MP v letu 2019 in 2020 ter primerjava z mejnimi/ciljnimi vrednostmi 

Parameter Enota Obdobje za 
mejno 
vrednost 

Mejna vrednost po 
Uredbi o kakovosti 
zunanjega zraka 

2019 2020 
Izračunana 
povprečna 
vrednost 
meritev 

Preseganje mejnih 
vrednosti 

Izračunana 
povprečna 
vrednost 
meritev 

Preseganje mejnih 
vrednosti 

Št. grafa 
v Prilogi 
1 

PM10 µg/m3 24 ur 50,  
max. 35x/leto 
preseženo 

15,6 
4-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 24-
urna vrednost ni 
presežena več kot 35 
krat v letu  

16,0 
19-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 24-
urna vrednost ni 
presežena več kot 35-
krat v letu 

Graf 1 

Leto 40 15,47 Ne 15,9 Ne 
PM2.5 µg/m3 Leto 20* 10,77 Ne 14,4 Ne Graf 2 
NO2 
 

µg/m3 1 ura 200,  
max.18x/leto 
preseženo 

15,1 
Ni preseganj 

Ne 7,4 
5-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 
urna vrednost ni 
presežena več kot 18-
krat v letu  

Graf 3 

Leto 40 8,28 Ne 7,4 Ne 

SO2 µg/m3 

1 ura 350,  
max. 24x/leto 
preseženo 

15,7 
Ni preseganj 

Ne 10,7 
7-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 
urna vrednost ni 
presežena več kot 24 
krat v letu  

Graf 4a 

24 ur 125, 
max.3x/leto 
preseženo 

54,1 
1-krat 
presežena 

Ne 10,7 
1-krat 
presežena 

Ne,  ker povprečna 
dnevna vrednost ni 
presežena več kot 3-
krat 

Graf 4b 

O3  µg/m3 8 h  120, 
max. 25x/leto 
preseženo 

14,9 
5-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 24-
urna vrednost ni 
presežena več kot 25- 
krat v letu 

13,6 
2-krat 
presežena 

Ne, ker povprečna 24-
urna vrednost ni 
presežena več kot 25- 
krat v letu  

Graf 5 

CO mg/m3 8 h 10 0,16 Ne 0,05 Ne Graf 6 
Opomba: *do 31.12.2019 je bila mejna vrednost 25 µg/m3, od 1.1.2020 dalje pa je 20 µg/m3 
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Iz Tabele 2-1 je razvidno, da so izmerjeni parametri nižji od mejnih/ciljnih vrednosti določenih 
v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka. Izmerjeni parametri so precej nižji od mejnih/ciljih 
vrednosti z izjemo PM2,5 vrednosti, ki dosegajo 72 % mejne vrednosti. Prav tako je število 
preseganj nižje od dovoljenega števila preseganj pri posameznem parametru. Navedeno 
pomeni, da je kakovost zunanjega zraka v Občini Žalec dobra in skladna z zakonodajo.  
 
Grafični prikazi rezultatov meritev za so prikazani v Prilogi 1 kot izhaja iz Tabele 2-1.  
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Tabela 2-2: Prikaz dni s preseženimi povprečnimi 24-urnimi izmerjenimi vrednostmi za PM10, PM2,5, NO2, SO2 in O3  v µg/m3  na MP Ulica Rista Savina 16a v letu 
2020. 

 MP Ulica Rista Savina 16a 
PM10 PM2,5 NO2  (urne 

vrednosti) 
NO2 (dnevne 

vrednosti) 
SO2 (urne 
vrednosti)  

SO2 (24 urne 
vrednosti) 

O3 (urne vrednosti)* O3 (8 urne vrednosti) 

MV=50 MV=20 MV=200 / MV=350 MV=125 / MV=120 
Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost 

1. 09.01.   94,29 09.01.   70,03 24.01.   576,9 24.01.   81,61 26.01.   536,81 26.1.  201,71 26.01.  07:00 500,03 26:1.  (00:00-7:00) 156,50 
2. 04.01.   89,89 06.12.   67,15 24.01.   254,56 25.01.   67,74 26.01.   457,64   25.01.  05:00 425,09 25.1.  (00:00-7:00) 121,93 
3. 01.01.   79,42 04.01.   66,72 25.01.   235,13 26.01.   61,22 26.01.   452,02   24.01.  01:00 381,58   
4. 23.01.   79,1 01.01.   58,85 25.01.   234,1   26.01.   408,38   26.01.  13:00 381,54   
5. 03.01.   74,98 23.01.   58,61 25.01.   231,26   24.01.   406,06   27.08.  10:00 331,69   
6. 24.01.   72,87 04.12.   58,42     26.01.   362,42   26.08.  19:00 313,22   
7. 08.01.   67,16 03.01.   55,51     26.01.   360,88   24.01.  18:00 290,92   
8. 21.01.   64,17 24.01.   53,92         26.01.  22:00 283,26   
9. 11.01.   61,6 08.01.   49,64         25.01.  19:00 279,12   
10. 20.01.   61,01 21.01.   47,38         26.01.  05:00 274,61   
11. 22.01.   60,93 11.01.   45,45         24.01.  17:00 267,61   
12. 26.01.   60,4 20.01.   45,01         25.01.  13:00 251,71   
13. 06.12.   59,4 22.01.   44,95         24.01.  11:00 247,97   
14. 13.01.   59,33 26.01.   44,55         03.11.  15:00 244,7   
15. 12.01.   57,91 13.01.   43,75         30.09.  18:00 243,58   
16. 19.01.   56,69 12.01.   42,68         26.01.  21:00 240,27   
17. 07.01.   55,99 07.12.   42,3         26.01.  02:00 234,6   
18. 04.12.   51,7 11.12.   42,1         25.01.  18:00 224,47   
19. 08.02.   50,27 19.01.   41,76         12.06.  13:00 222,82   
20.   07.01.   41,23         25.01.  01:00 205,92   
21.   23.11.   41,01         26.01.  23:00 201,76   
22.   05.12.   39,05         24.01.  13:00 192,16   
23.   16.12.   36,99         26.08.  14:00 188,08   
24.   08.02.   36,93         26.01.  20:00 186,84   
25.   14.01.   36,4         26.01.  14:00 174   
26.   25.11.   36,39         26.01.  16:00 157,86   
27.   10.12.   35,81         21.09.  18:00 152,31   
28.   24.02.   35,47         24.01.  14:00 148,15   
29.   06.01.   35,16         25.01.  23:00 148   
30.   17.01.   35,15         25.01.  11:00 146,76   
31.   03.12.   34,66         04.04.  13:00 143,12   
32.   30.11.   33,64         21.09.  15:00 139,03   
33.   02.01.   33,57         25.01.  16:00 137,85   
34.   08.11.   33         20.09.  18:00 137,09   
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 MP Ulica Rista Savina 16a 
PM10 PM2,5 NO2  (urne 

vrednosti) 
NO2 (dnevne 

vrednosti) 
SO2 (urne 
vrednosti)  

SO2 (24 urne 
vrednosti) 

O3 (urne vrednosti)* O3 (8 urne vrednosti) 

MV=50 MV=20 MV=200 / MV=350 MV=125 / MV=120 
Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost Datum Vrednost 

35.   24.11.   32,18         25.01.  08:00 136,58   
36.   07.11.   31,63         31.01.  08:00 134,13   
37.   01.12.   31,57         26.01.  12:00 132,39   
38.   15.01.   31,23         26.08.  11:00 132,12   
39.   27.01.   31,04         24.09.  17:00 126,5   
40.   09.02.   30,66         25.01.  03:00 125,84   
41.   07.02.   29,43         24.01.  05:00 123,85   
42.   29.11.   29,01         16.09.  19:00 121,95   
43.   26.11.   28,86         24.01.  23:00 120,13   
44.   10.01.   28,15             
45.   09.11.   27,81             
46.   27.11.   26,78             
47.   12.12.   26,4             
48.   25.01.   24,55             
49.   17.12.   23,85             
50.   28.12.   23,5             
51.   22.11.   23,36             
52.   15.02.   23,22             
53.   18.01.   22,89             
54.   30.12.   22,86             
55.   16.03.   22,66             
56.   24.03.   22,62             
57.   28.11.   22,15             
58.   29.01.   22,05             
59.   02.12.   21,64             
60.   18.02.   21,55             
61.   31.12.   21,52             
62.   13.03.   21,19             
63.   08.12.   21,17             
64.   20.02.   21,13             
65.   10.11.   21,05             
66.   26.02.   20,87             
67.   06.04.   20,28             
68.   03.02.   20,13             

     Opomba: MV=mejna vrednost, *z ležečo pisavo so označene presežene opozorilne vrednosti, s poudarjeno pisavo so označene presežene alarmne vrednosti. 



Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Žalec 
 

 
  Arh.št.: 124/1-2021    Datoteka: Obcina Zalec_Porocilo o rezultatih meritev zunanjega zraka za 2020      Stran od strani: 16 od  21 

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 
 
 

Delci PM10 
Povprečna 24-urna koncentracija PM10 delcev na merilnem mesti Rista Savina je v letu 2020 
znašala 16,0 µg/m3, kar je manj kot znaša mejna vrednost za 24-urno obdobje (50 µg/m3). 
Povprečna 24-urna koncentracija PM10 je bila le 19-krat višja od 50 µg/m3, kar je manj od 
dovoljenih 35 preseganj na leto. V letu 2019 je bila izmerjena povprečna 24-urna koncentracija 
15,6 µg/m3, 4-krat pa je bila višja od 50 µg/m3. V letu 2020 so bile glede na leto 2019 izmerjene 
malenkost višje vrednosti za PM10 delce. Število preseganj mejne vrednosti za delce PM10 je 
bilo v letu 2020 precej večje kot v letu 2019. 
 
Vsi dnevi s povprečno 24-urno koncentracijo PM10 nad 50 µg/m3 so bili izmerjeni v kurilni 
sezoni. Datumi s preseženimi povprečnimi 24 urnimi koncentracijami so navedeni v Tabeli 2-
1. Iz Grafa 1 v Prilogi 1 tega poročila, ki prikazuje izračunane povprečne 24 urne koncentracije 
PM10 v letu 2020 je razviden trend višjih povprečnih 24 urnih vrednosti v jesenskih, zimskih in 
zgodnje spomladanskih mesecih, ko traja kurilna sezona.  
 
Za dneve s preseženo povprečno 24 urno vrednostjo za PM10  je značilno, da se v posameznih 
delih dneva pojavljajo ure z veliko višjimi izmerjenimi vrednostmi od povprečne dnevne 
vrednosti, ki potem vplivajo na povprečje za 24 urno obdobje, prekoračitve pa ne trajajo 
neprekinjeno 24 ur na dan.  
 
Povprečna letna koncentracija PM10 je na merilnem mestu Rista Savina je znašala 15,9 µg/m3, 
kar je pod mejno vrednostjo za letno obdobje (40,0 µg/m3). V letu 2019 je bila povprečna letna 
vrednost PM10 15,47 µg/m3, kar je malenkost manj kot v letu 2020.  
 
Pri upoštevanju smernic WHO za PM10, ki za preprečevanje negativnega vpliva na zdravje ljudi 
priporoča povprečno letno vrednost 20 μg/m3 (v Sloveniji znaša mejna letna vrednost 40 μg/m3) 
lahko glede na rezultate meritev v tabeli 2-1 ugotovimo, da merilna postaja dosega kriterij, saj 
je bila povprečna letna koncentracija PM10 delcev nižja od 20 μg/m3. 
 
Glede na navedeno zunanji zrak v Občini Žalec ni prekomerno onesnažen s PM10 delci.  
 
Delci PM2,5 
Povprečna letna koncentracija PM2,5  na merilnem mestu Rista Savina je v letu 2020 znašala 
14,4 µg/m3, kar pomeni da je bila pod mejno vrednostjo, ki znaša 25 µg/m3.  
 
V letu 2020 je bilo 68 dni s povprečno 24-urno koncentracijo PM2,5 višjo od 20 µg/m3 (glej 
tabelo 2-2). Takšni dnevi v kurilni sezoni, v najbolj hladnih mesecih, januarja in decembra. Ker 
Uredba o kakovosti zunanjega zraka ne predpisuje števila dni z dovoljenim preseganjem, se 
smatra, da zunanji zrak ni prekomerno onesnažen z delci PM2,5.  
 
V letu 2019 je povprečna letna koncentracija PM2,5  znašala 10,77 µg/m3, kar je kar nekaj manj 
kot v letu 2020.  
 
Iz Grafa 2 v Prilogi 1 je razvidno, da je trend naraščanja in padanja povprečnih 24-urnih 
koncentracij PM2,5 enak kot je trend pri delcih PM10 (Graf 1), kar pomeni, da h koncentraciji 
PM2,5 delcev prav tako močno prispevajo kurišča.  
 
Meritve kažejo, da zunanji zrak na merilnem mestu Rista Savina ni čezmerno onesnažen s 
PM2.5.   
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NO2 
Povprečna urna koncentracija NO2 je bila na MP v letu 2020 veliko pod mejno vrednostjo, saj 
je znašala le 7,4 µg/m3, mejna vrednost pa znaša 200 µg/m3. Najvišja povprečna urna 
koncentracija NO2 je znašala 576,9 µg/m3.  
 
V letu 2020 je bilo le pet povprečnih urnih koncentracij višjih od mejne vrednosti za obdobje 1 
ure, kar je manj od dovoljenih 18 preseganj letno. Povprečne urne koncentracije iz meritev NO2 
so prikazane na grafu 3 v Prilogi 1.  
 
V letu 2020 je bilo 5 dni s preseženo povprečno dnevno koncentracijo, vsi pa so bili v obdobju 
od 24.1.-26.1.2020. Med izmerjenimi povprečnimi urnimi vrednostmi je bila ena, ki je bila višja 
od 400 µg/m3, kar pomeni, da je bila 1x presežena alarmna vrednost za NO2. Dnevi s 
povprečnimi dnevnimi koncentracijami NO2 nad 200 µg/m3 so navedeni v tabeli 2-2.  
 
Povprečna urna koncentracija NO2 je v letu 2019 znašala 15,1 µg/m3, kar je sicer enkrat več 
kot v letu 2020, vendar pa še vedno veliko manj od mejne vrednosti. V letu 2019 ni bilo 
zabeleženih ur, ko bi bila mejna urna vrednost presežena.  
 
Mejna vrednost za povprečno letno koncentracijo znaša 40 µg/m3, izračunana iz meritev pa 
znaša 7,4 µg/m3, kar je veliko manj kot znaša mejna vrednost. Izračunana povprečna letna 
koncentracija za leto 2019 znaša 8,28 µg/m3, kar je več kot za leto 2020, a še vedno veliko manj 
kot znaša menja vrednost.  
 
Iz grafa 3 izmerjenih vrednosti NO2 niso razvidne razlike med sezonami (kurilna, nekurilna) in 
tudi ne med delovnimi dnevi (ponedeljek-petek) in vikendom (sobota in nedelja). NO2 v 
zunanjem zraku je lahko posledica prometnih obremenitev in emisij iz industrije, ker se višje 
vrednosti ne pojavljajo značilno v času kurilne sezone. Najvišje vrednosti so bile zaznane v 
obdobju treh dni (24.1.-26.1.2020), takrat je bila zaznana tudi vrednost višja od alarmne 
vrednosti.  
 
Dušikovi (nitrozni) oksidi kot onesnaževala delujejo dražeče na spodnje dihalne poti. 
Povečujejo pogostnost alergijskih respiratornih obolenj in zmanjšujejo odpornost na infektivne 
agense. Dušikove okside uvrščamo v skupino reaktivnih plinov, ki vsebujejo dušik in kisik v 
različnih razmerjih. Najpogostejše onesnaževalo zunanjega zraka iz skupine dušikovih oksidov 
je dušikov dioksid. Glavni vir onesnaženja zunanjega zraka z dušikovim dioksidom je promet, 
zato so koncentracije v zraku na podeželju običajno nižje kot v mestih in ob večjih prometnicah. 
Po letu 1992 so se izpusti NOx v Sloveniji začeli povečevati, zlasti zaradi povečane gostote 
prometa z motornimi vozili (4). 
 
Meritve kažejo, da zunanji zrak na MP ni čezmerno onesnažen z NO2.   
 
SO2 
Povprečna urna koncentracija SO2 je na MP je v letu 2020 znašala 10,7 µg/m3, kar je veliko 
manj kot znaša mejna vrednost 350 µg/m3. Najvišja izmerjena povprečna urna vrednost je 
znašala 536,81 µg/m3, sicer pa je bila povprečna urna koncentracija presežena sedemkrat na 
leto, kar je manj od dovoljenih 24 preseganj letno. Vse presežene vrednosti so bile v obdobju 
od 24.1.-26.1.2020. Med izmerjenimi povprečnimi urnimi vrednostmi je bila ena, ki je bila višja 
od 500 µg/m3, kar pomeni, da je bila 1x presežena alarmna vrednost za SO2. Vzroka za visoko 
izmerjene vrednosti v tem obdobju ne poznamo. Povprečne urne vrednosti SO2 so prikazane na 
grafu 4a v Prilogi 1. 
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Povprečna urna koncentracija SO2 je v letu 2019 znašala 15,7 µg/m3, kar je nekoliko več kot v 
letu 2020, a je še vedno precej manj od mejne vrednosti.  
 
Izračunana povprečna dnevna (24-urna) koncentracija za leto 2020 znaša 10,7 µg/m3 in je 
veliko manjša kot znaša mejna vrednost 125 µg/m3.  Povprečna 24-urna koncentracija je bila 1-
krat višja od 120 µg/m3, kar je manj od dovoljenih 3 preseganj letno. Povprečne 24-urne 
vrednosti SO2 so prikazane na grafu 4b v Prilogi 1.  
 
Povprečna dnevna koncentracija SO2 je v letu 2019 znašala 54,1 µg/m3, kar je več kot v letu 
2020, a še vedno precej manj od mejne vrednosti. V letu 2019 je bil en dan z izračunano 
povprečno vrednostjo SO2 višjo od 125 µg/m3.   
 
Iz grafov 4a in 4b v Prilogi 1 je razvidno, da je potek grafa izmerjenih povprečnih urnih in 24-
urnih koncentracij SO2 praktično enak kot to velja za izmerjene urne koncentracije NO2. Iz 
grafa je razvidno, da na koncentracije SO2 kurilna sezona nima vpliva.  
 
Meritve kažejo, da zunanji zrak na MP ni čezmerno onesnažen z SO2.   
 
O3 (ozon) 
Povprečna 8-urna koncentracija ozona za leto 2020 znaša 13,6 µg/m3, kar je veliko manj kot 
znaša mejna vrednost 120 µg/m3.  V letu 2020 sta bili le dve 8-urni obdobji, ko je povprečna 
koncentracija bila višja od 120 µg/m3, torej je število preseganj nižje od dovoljenih 25 na leto.  
Datumi in urna obdobja s preseženimi povprečnimi 8 urnimi koncentracijami ozona so 
navedeni v Tabeli 2-2.  
 
Povprečna 8-urna koncentracija ozona je bila v letu 2019 14,9 µg/m3, kar je nekoliko več kot v 
2020, a kljub temu precej manj od mejne vrednosti. V letu 2019 je bilo 5 osemurnih obdobij z 
vrednostjo višjo od 125 µg/m3, kar je več od števila preseganj v letu 2020.  
 
Iz grafa 5 v Prilogi 1 je razvidno, da je graf povprečnih 8-urnih koncentracij ozona po obliki 
enak kot sta grafa za NO2 in SO2, kar pomeni, da na koncentracije ozona kurilna sezona ne 
vpliva. 
 
Prekurzorji ozona so dušikovi oksidi in organske spojine. Dušikovi oksidi izhajajo predvsem iz 
prometa in industrije, organske spojine pa predvsem iz industrije.  
 
Zakonodaja za ozon določa tudi opozorilno (180 µg/m3) in alarmno vrednost (240 µg/m3) za 1-
urno obdobje. V Tabeli 2-2 so navedeni datumi in ure s povprečnimi urnimi vrednostmi O3, ki 
so bile višje od opozorilne in alarmne vrednostmi (razvrščene od največje izmerjene vrednosti 
navzdol in ne kronološko). Iz tabele 2-2 je razvidno, da so bile v letu 2020 24-krat presežene 
urne opozorilne vrednosti in 16-krat urne alarmne vrednosti. 
 
Meritve kažejo, da zunanji zrak na MP ni čezmerno onesnažen z ozonom.   
 
CO 
Povprečna 8-urna koncentracija CO je v letu 2020 znašala 0,05 mg/m3, kar je veliko manj kot 
znaša mejna vrednost 10 mg/m3. Mejna vrednost za povprečno 8-urno koncentracijo v letu 2020 
ni bila nikoli presežena.  
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Iz grafa 6 v Prilogi 1 je razvidno, da so bile povprečne 8-urne koncentracije veliko nižje od 
mejne vrednosti, saj se gibljejo pod 1 mg/m3, kar je le desetina mejne vrednosti. Iz Grafa 6 tudi 
ni opaznih razlik tekom leta med kurilno sezono in nekurilno sezono.  
 
Povprečna 8-urna koncentracija CO je v letu 2019 znašala 0,16 mg/m3, kar je sicer več kot v 
letu 2020, a še vedno veliko manj kot znaša mejna vrednost, ki je 10 mg/m3 
 
Meritve kažejo, da zunanji zrak na MP ni čezmerno onesnažen s CO.   

 

3. POVZETEK REZULTATOV MERITEV   
 
Občina Žalec se je odločila izvajati lastne meritve kakovosti zunanjega zraka, saj na njenem 
ozemlju ni merilnega mesta za merjenje kakovosti zunanjega zraka v okviru državne merilne 
mreže.  
 
V poročilu so zajeti rezultati meritev lastne merilne postaje na Ulici Rista SWavina 16 za 
koledarsko leto 2020, torej od 01.01.2020 do 31.12.2020.  
 
Delovanje merilne postaje lahko zainteresirana javnost spremlja na občinskem portalu 
»kakovost zraka«, kjer se izmerjeni podatki prikazujejo na dva načina:  
� indeks onesnaženost zraka (air quality index – AQI), ki kaže trenutne izmerjene vrednosti, 
� povprečne urne vrednosti, minimalne in maksimalne urne vrednosti v zadnjih 48 urah. 
 
Merilni rezultati so indikativne narave in kažejo trende v onesnaževanju zunanjega zraka in so 
dobra osnova za opozorila ranljivejšim skupinam prebivalcev (indeks onesnaženosti zraka) in 
dobra podlaga za načrtovanje občinskih politik na področju varstva okolja (izmerjene 
povprečne vrednosti posameznih parametrov onesnaženosti zunanjega zraka. 
 
Rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka z lastno občinsko merilno postajo kažejo, da za 
nobeno merjeno onesnaževalo v zunanjem zraku mejne vrednosti niso bile presežene tako, da 
bi bil zunanji zrak čezmerno onesnažen. 
 
Podrobnejši rezultati meritev onesnaženosti zunanjega zraka v letu 2020 so naslednji:  
� PM10: Povprečna 24-urna koncentracija PM10 delcev na MP je v letu 2020 znašala 16,0 

µg/m3, kar je veliko manj kot znaša mejna vrednost za 24-urno obdobje (50 µg/m3). 
Povprečna 24-urna koncentracija PM10 je bila le 19-krat višja od 50 µg/m3, kar me manj od 
dovoljenih 35 preseganj na leto. Povprečna letna koncentracija PM10 je na MP je znašala 
15,9, kar je prav tako precej pod mejno vrednostjo za letno obdobje (40,0 µg/m3). Povišane 
povprečne 24 urne koncentracije PM10 sledijo nižjim temperaturam zunanjega zraka, kar 
kaže na to, da h koncentraciji PM10 pomembno prispevajo predvsem emisije iz  kurišč. 
Glede na navedeno zunanji zrak ni prekomerno onesnažen s PM10 delci. V letu 2019 je bila 
izmerjena nekoliko nižja povprečna 24-urna koncentracija (15,6 µg/m3) in tudi preseganj 
mejne vrednosti je bilo manj kot leta 2020 (v letu 2019 samo 4-krat). Izračunana povprečna 
letna koncentracija je bila za leto 2019 malenkost nižja kot v 2020 (15,47 µg/m3).  

� PM2,5: Povprečna letna koncentracija za PM10 je bila v letu 2020 izmerjena 14,4 µg/m3, kar 
je manj kot  znaša mejna letna vrednost (20 µg/m3), zato se smatra, da zrak ni čezmerno 
onesnažen s PM2,5. Povišane povprečne letne koncentracije PM2,5 sledijo nižjim 
temperaturam zunanjega zraka, kar kaže na to, da h koncentraciji PM2,5 bistveno prispevajo 
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emisije iz kurišč. Glede na navedeno zunanji zrak ni prekomerno onesnažen s PM2,5 delci. 
V letu 2019 je bila izmerjena nekoliko nižja povprečna letna koncentracija (10,77 µg/m3).  

� NO2: Povprečna urna koncentracija NO2 je bila v letu 2020 veliko pod mejno vrednostjo, 
saj je znašala le 7,4 µg/m3, mejna vrednost pa znaša 2000 µg/m3. V letu 2020 je bilo le pet 
povprečnih urnih koncentracij višjih od mejne vrednosti za obdobje 1 ure, kar je manj od 
dovoljenih 18 preseganj letno. Mejna vrednost za povprečno letno koncentracijo znaša 40 
µg/m3, izračuna iz meritev pa znaša 7,4 µg/m3, kar je veliko manj kot znaša mejna vrednost. 
Med izmerjenimi povprečnimi urnimi vrednostmi je bila ena vrednost, ki je bila višja od 
400 µg/m3, kar pomeni, da je bila v letu 2020 enkrat presežena alarmna vrednost za NO2. 
Glede na vedeno zunanji zrak ni prekomerno onesnažen z NO2. V letu 2019 je bila 
izmerjena nekoliko višja povprečna urna koncentracija (15,1 µg/m3), preseganj pa v letu 
2019 ni bilo. Izračunana povprečna letna koncentracija je bila za leto 2019 malenkost višja 
kot v 2020 (8,28 µg/m3).  

� SO2: Povprečna urna koncentracija SO2 je na MP je v letu 2020 znašala 10,7 µg/m3, kar je 
veliko manj kot znaša mejna vrednost 350 µg/m3. Najvišja povprečna urna vrednost je 
znašala 536,81 µg/m3, sicer pa je bila povprečna urna koncentracija presežena sedemkrat 
na leto, kar je manj od dovoljenih 24 preseganj letno. Izračunana povprečna dnevna (24-
urna) koncentracija za leto 2020 znaša 10,7 µg/m3, veliko manj kot znaša mejna vrednost 
125 µg/m3.  Povprečna 24-urna koncentracija je bila 1-krat višja od 120 µg/m3, kar je manj 
od dovoljenih 3 preseganj letno. Glede na navedeno zunanji zrak ni prekomerno onesnažen 
z SO2. V letu 2019 je bila izmerjena nekoliko višja povprečna 24-urna koncentracija (15,7 
µg/m3), preseganj pa v letu 2019 ni bilo. Izračunana povprečna 24-urna koncentracija je 
bila za leto 2019 višja kot v 2020 (54,1 µg/m3), število preseganj pa je bilo enako (1 
preseganje).  

� O3: Povprečna 8-urna koncentracija ozona za leto 2020 znaša 13,6 µg/m3, kar je veliko manj 
kot znaša mejna vrednost 120 µg/m3.  V letu 2020 sta bili le dve 8-urni obdobji, ko je 
povprečna koncentracija bila višja od 120 µg/m3, torej je število preseganj nižje od 
dovoljenih 25 na leto. V letu 2020 24-krat presežene urne opozorilne vrednosti (180 µg/m3)  
in 16-krat urne alarmne vrednosti (240 µg/m3) za ozon. Glede na navedeno zunanji zrak ni 
prekomerno onesnažen z O3. V letu 2019 je bila izmerjena nekoliko višja povprečna 8-urna 
koncentracija (14,9 µg/m3), preseganj pa je bilo več kot leta 2020 (v letu 2019 pet 
preseganj).  

� CO: Povprečna 8-urna koncentracija CO je v letu 2020 znašala 0,05 mg/m3, kar je veliko 
manj kot znaša mejna vrednost 10 mg/m3. Mejna vrednost za povprečno 8-urno 
koncentracijo v letu 2020 ni bila nikoli presežena. Glede na navedeno zunanji zrak ni 
prekomerno onesnažen z CO. V letu 2019 je bila izmerjena nekoliko višja povprečna 8-urna 
koncentracija (0,16 mg/m3).  

 
Rezultati meritev kažejo, da v občini Žalec v letu 2020 zunanji zrak ni bil čezmerno onesnažen. 
Povprečne urne, dnevne ali letne vrednosti so nižje mejnih vrednosti  in je bilo število preseganj 
za posamezne parametre (PM10, NO2, SO2, O3) manjše od dovoljenega števila preseganj. 
 
Dodatno so izmerjene povprečne urne koncentracije ozona O3 24-krat presegle opozorilno 
vrednost (180 µg/m3) in 6-krat alarmno vrednost (240 µg/m3). 
 
Najvišje vrednosti prašnih delcev PM10  in PM2,5 so bile izmerjene v času kurilne sezone, kar 
pomeni, da kurišča na trda goriva negativno vplivajo na koncentracije prašnih delcev v 
zunanjem zraku. 
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Grafi izmerjenih koncentracij dušikovih in žveplovih oksidov ter ozona imajo približno enake 
trende koncentracij.  
Njihove koncentracije v zunanjem zraku niso odvisne od zunanjih temperatur, kar pomeni, da 
na njih bolj vplivajo predvsem emisije iz prometa in industrije, ne pa tudi kurilna sezona. 
 
Glede na leto 2019 so bile v letu 2020 izmerjene koncentracije (za obdobja 1-ure, 8-ur, 24-u oz. 
letne): 
� nižje za naslednje parametre: NO2, SO2, O3, CO, 
� višje za naslednje parametre: PM10, PM2,5.  
 
Iz navedenega sledi, da je bila kakovost zunanjega zraka v letu 2020 načeloma boljša kot v letu 
2019, razen kar se tiče onesnaženosti s prašnimi delci.  
 
 
4. VIRI IN PRAVNI AKTI 

4.1 Literatura  
 
Pri pripravi poročila so bili uporabljeni naslednji viri:  
1. Merilni podatki iz merilne postaje Ulica Rista Savina 16a na portalu Občine Žalec za 

obdobje koledarskega leta 2020: 
https://iot.sensware.si/zlc/Location/Info?locationId=a900d8f0-b3e8-4e1c-a8a1-
aaa300b4f2b1 

2. Podatki upravljalca merilne postaje in programske opreme za merjenje kakovosti zunanjega 
zraka, Tomaž Lazar, Alfa Proxima d.o.o., po elektronski pošti, oktober 2021 

3. Podatki za rožo vetrov na merilnem mestu Celje Medlog: 
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/wind/celje/ 

4. Onesnaževala zraka,  prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., specialist medicine dela, 
prometa in športa ZVD Zavod za varstvo pri delu, UL MF Katedra za javno zdravje, 
https://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/01/DV-04-2014_Onesnazevala_zraka.pdf 

5. Podatki o mejnih vrednostih za vpliv na zdravje judi po WHO, https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
 

4.2 Pravni akti 
Pri izdelavi tega poročila smo upoštevali naslednje zakonodajne akte: 
1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 

št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) 
2. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18) 
3. Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih 

v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 56/06) 
 
 
 


