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MODELIRANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA IZ PROMETA NA 

IZBRANI LOKACIJI NA REGIONALNI CESTI MIKLAVŽ NA 

DRAVSKEM POLJU - HAJDINA 

 

Ključne besede: varstvo okolja, onesnaženost zraka, roža vetrov, cestni promet, 

modeliranje onesnaženosti zraka, koncentracije onesnaževal 

 

Povzetek 

V diplomskem delu smo predstavili vpliv prometa na onesnaževanje zraka. Opisali smo 

onesnaževala, zakonodajo in predstavili program RLuS, s katerim smo izračunavali 

koncentracije onesnaževal. Prav tako smo predstavili delovanje in strukturo Nacionalnega 

laboratorija za zdravje okolje in hrano. Pridobljene podatke smo uredili po letih, ter jih 

grafično in v obliki tabel prikazali v nalogi. Ugotovili smo, da zmanjšanje količine prometa 

vpliva na onesnaženost zraka.  
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MODELING OF AIR POLUTION FROM TRAFIC ON THE 

SELECTED LOCATION MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - 

HAJDINA 

 

Key words:  protection of the environment, air pollution, compas rose, road traffic, 

modeling of air pollution, concentracion of pollutants 

 

Abstract 

In the paper we presented the impact of traffic on air pollution. We described pollutants, 

legislation and program RLuS, which we used to calculate the concentration of pollutants. 

We also presented the operation and structure of National laboratory for health, 

environment and food. The obtained data was arranged by the year and displayed 

graphically and in tables. We have found that the reducing the amount of traffic affect air 

pollution. 
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1 UVOD 

1.1 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Zrak je pomemben element za življenje živih bitij na zemlji, najdemo ga vsepovsod, je 

brez barve, vonja in okusa. Zrak je sestavljen iz dušika (78%), kisika (21%) in drugih 

plinov (1%) kot so argon, CO2 in H2O – vodna para. Ob dušiku in kisiku se občasno v 

zraku pojavijo tudi drugi bolj kompleksnejši in nevarnejši plini, ti so ogljikov monoksid, 

dušikovi oksidi, benzen, žveplovi oksidi, ozon in trdi delci, imenujemo jih polutanti in so 

razlog za zmanjšamo kakovost zraka, ki ga dihamo (ARSO [online], 2017).  

Izvor onesnaževal je lahko posledica gibanja zračnih mas, industrijske dejavnosti ali 

prometa. Promet, predvsem cestni, je eden največjih onesnaževalcev okolja. Danes je tesno 

povezan z gospodarskim razvojem in mobilnostjo ljudi. Število motornih vozil in z njimi 

obseg prometa se nenehno povečuje, kar pa povzroča obremenite in kemijsko 

onesnaževanje okolja, povezano z izpušnimi plini vozil. Onesnaževala, ki so sestavina 

izpušnih plinov iz motornih vozil, so zelo heterogena in lahko zelo različno vplivajo na 

kakovost zraka, s tem pa, v mnogih primerih, tudi na zdravje ljudi. Onesnaževala, ki 

nastanejo kot izpušni plini pri motornih vozilih, so sestavni del goriv in so posledica 

nepopolnega zgorevanja snovi (ogljikovodiki, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi idr.) 

(Knjižnica Celje [online], 2017).  

Na kakovost zraka ob in na cestni infrastrukturi vplivata količina in struktura motornih 

vozil. Stopnjo onesnaženja zraka na njej lahko določimo z meritvami kakovosti zraka, še 

prej pa si lahko pomagamo s sodobnimi pristopi, med katere uvrščamo modeliranje 

(matematično fizikalni pristop) onesnaženosti na podlagi predvidenega obsega in strukture 

prometa.  

V ta namen uporabljamo različne računalniške programe, s katerimi lahko izdelamo 

ustrezni matematično fizikalni model in ga z določeno stopnjo natančnosti tudi rešimo. 

Eden od takšnih programov je tudi program RLuS, ki za potrebe matematičnega modela 

zajame vrsto vhodnih podatkov, kot so vremenske razmere, število avtomobilov na dan, 

struktura vozil in delež težkih vozil (avtobusi in tovorna vozila), vzdolžni naklon ceste, 



Modeliranje onesnaženosti zraka iz prometa na izbrani lokaciji na regionalni cesti … ,   Katja Bedrač      Stran 2 

 

najvišja dovoljena hitrost na trasi, časovni interval štetja prometa. Na podlagi tovrstnih 

podatkov so v bistvu opredeljeni polutanti iz prometa na analizirani lokaciji (na primer: 

ogljikov monoksid, dušikovi in žveplovi oksidi, benzen, PM10 in PM2,5, benzo(a)piren 

(BaP) in ozon). Merilno mesto za štetje prometa, na katerem zagotovimo vstopne podatke 

za model, si izberemo na obravnavani lokaciji ali v njeni neposredni bližini.  Z izračunom 

modela lahko matematično določimo stopnjo onesnaženja za posamezni onesnaževani 

parameter, hkrati pa tudi smer poteka onesnaženja, glede na tako imenovano rožo vetrov. 

S takšnim pristopom lahko vplivamo na načrtovanje prometne infrastrukture in prometnih 

tokov že v fazi načrtovanja poljubne prometne infrastrukture ter posledično seveda na 

zagotavljanje predpisane kakovosti zraka.  

Praktični primer takega pristopa pri ugotavljanju kakovosti zraka bo predmet obravnave v 

diplomskem delu v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano. 

Pri tem bodo zajeti podatki o stanju prometa – povprečni dnevni letni promet na merilni 

lokaciji v naselju Hajdoše, ki leži na magistralni cesti Miklavž na Dravskem polju - 

Hajdina. 

1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 

Namen diplomskega dela je analizirati vpliv prometa na onesnaženje zraka na vzorčni 

obravnavani lokaciji – Hajdoše 43. 

Cilji diplomskega dela so bili:  

 predstaviti onesnaževala iz prometa ter preučiti mejne, ciljne in alarmne vrednosti 

le teh, 

 spoznati in proučiti zakonodajne akte, ki se navezujejo na onesnaževanje zraka iz 

prometa, 

 predstaviti podjetje (Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano – Center za 

okolje in zdravje – Enota za stanje zraka in hrupa v okolju), 

 predstaviti program RLuS, 

 pridobiti uradne podatke o povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) za 

obravnavamo lokacijo,   
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 izdelati fizikalno matematični model, s katerim bomo napovedovali onesnaženje 

zraka ob cesti, upoštevajoč strukturo in obseg prometa 

 na podlagi dobljenih izračunanih podatkov je potrebno ugotoviti, ali je na 

onesnaženje med leti 2005 in 2015 na obravnavani cesti vplival PLDP, 

 podati predloge za zmanjšanje onesnaževanja zraka iz prometa na obravnavani 

cesti.  

Pri izdelavi diplomskega dela smo izhajali iz naslednjih trditev: 

 število vozil na opazovani lokaciji vpliva na stopnjo in vrsto onesnaženja zraka, 

 struktura vozil (razmerje osebnih in tovornih vozil) vpliva na kakovost zraka, 

 vremenske razmere – veter na opazovani lokaciji, vplivajo na zadrževanje in obstoj 

polutatov. 

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 

Predpostavke, iz katerih smo izhajali ob pisanju diplomskega dela, so bili, da : 

 na podlagi vhodnih podatkov program RLuS nudi dovolj kakovostno oceno o 

onesnaževalih, 

 bodo pridobljeni podatki o PLDP dovolj natančni in verodostojni, 

 bomo pridobili verodostojne podatke o roži vetrov na obravnavani lokaciji.  

Pri pisanju diplomskega dela: 

 smo se v raziskavi omejili le na podatke z merilnega mesta za štetje prometa na 

lokaciji Hajdoše 43, 

 smo obravnavali in modelirali podatke o povprečnem letnem dnevnem prometu, v 

obdobju od  leta 2005 do 2015, saj novejši niso na voljo, 

 nismo imeli omejitev pri dostopu do ustrezne literature, 

 nismo bili omejeni s podatki s strani NLZOH. 
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1.4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

V diplomskem delu smo uporabili metode: 

 deskripcije, s pomočjo katere smo opisovali teorijo in pojme,  

 kompilacije, s katero smo povzemali stališča drugih avtorjev v zvezi z izbranim 

raziskovalnim problemom in oblikovali nova stališča, 

 analize za razčlenjevanje ugotovitev iz prakse in teorije, 

 sinteze za povezovanje teoretičnih pogledov in dejstev iz prakse, 

 statistično metodo za dokazovanje in pojasnjevanje matematičnih izračunov. 
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2 ONESNAŽEVANJE ZRAKA 

2.1 SPLOŠNO 

Razmere v atmosferi so zelo pomembne za celotno človeštvo, rastlinstvo, živalstvo in za 

neživo naravo. Onesnaževala v zraku škodljivo delujejo na živo in neživo naravo in 

škodujejo našemu zdravju. Problem onesnaženosti zraka je že precej star pojav, vendar se 

je pogled na to problematiko spremenil šele v zadnjih desetletjih, ko ljudje po vsem svetu 

posvečamo pozornost različnih disciplin in raziskovalnih področij. Onesnaženost ozračja je 

interdisciplinarni problem, ki vključuje fizikalne, kemijske in biološke procese sistema 

onesnaževanja ozračja. Onesnaževanje atmosfere je mednarodni problem, ki zajema 

transport onesnaževal ne glede na politične meje. Za uspešno rešitev problema so potrebni 

mednarodni dogovori, saj imajo številna onesnaževala nevarne vire (Bolte, 2005).  

Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen 

zrak povzroča ali poslabšuje obolenja dihal, srčno-žilne bolezni, rak, povzroča poškodbe 

gozdov, povzroča kislost tal in vode, zmanjšuje donose pridelkov ter razjeda materiale 

(MOP [online], 2017a). 

Nevarnost onesnaženosti zraka za človekovo zdravje je že dolgo znana, vrstijo pa se nova 

spoznanja in dokazi. Kratkotrajna izpostavljenost NOx je na primer povezana z 

zmanjšanjem pljučne funkcije, povečano dovzetnostjo dihalnih poti in odzivnostjo na 

naravne alergene. Dolgotrajno izpostavljenost povezujemo s povečano nevarnostjo za 

vnetje dihalnih poti, predvsem pri bolj občutljivejših skupinah kot so otroci. Dušikovi 

oksidi pomembno vplivajo tudi na vrsto perečih okoljskih problemov, kakršni so 

zakisovanje in evtrofikacija, tvorba fotokemičnega smoga in troposferskega ozona O3. Na 

dihalne težave vplivajo tudi trdi delci PM10 in PM2,5. Vse več je dokazov, da so drobni 

delci nevarnejši od večjih. Ocenjujejo, da je onesnaženost zraka z delci vzrok za 350.000 

prezgodnjih smrti na leto v Evropi (EEA [online], 2017a). 

Prvi pojavi onesnaževanja zraka kot enega od načinov spreminjanja narave so bili povezani 

z naravnimi viri in aktivnostmi narave. Človeški vpliv je s svojimi posegi začel vplivati 

mnogo kasneje. Najprej ga je zadovoljevala narava v njeni prvotni obliki in je ni poskušal 

spreminjati. Ko narava s proizvodnjo hrane ni več zadostila vsem človeškim potrebam, se 
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je pričelo njeno izkoriščanje. Onesnaževanje zraka zaradi človekove aktivnosti je bilo na 

začetku lokalno in omejeno, brez večjega vpliva na njihovo zdravje. Z vedno večjo in širšo 

stopnjo razvoja se je posledično povečal tudi obseg onesnaževanja. Vendar onesnaževanje 

zraka še zmeraj ni spodbudilo razmišljanja o tem, kako onesnažujemo naravo kot tako. 

Primer je »veliki londonski smog« iz leta 1952, ki je London oblekel v visoko 

koncentracijo smoga za 4 dni. Bil je posledica uporabe premoga, ki ga je bilo tedaj v 

Angliji na pretek, ter toplotnega obrata ali inverzije. Nikogar pa ni zanimala njegova 

kakovost in vpliv na okolje (lokacij) mesta Londona. Takšni pojavi so se pojavljali že pred 

letom 1952, vendar v znanstvenih in političnih krogih o tem niso govorili. Problemi so se 

pogosteje pojavljali v vseh razvitih državah. Države so začele svoje probleme reševati na 

lokalni ravni s sanacijskimi programi, s sprejemanjem različnih ukrepov, predpisov in 

uredb, ipd. Ugotovili so, da se stanje zraka izboljšuje, vendar se ne more stoodstotno 

izboljšati. Ker so države velesile ugotovile, da problem ni samo lokalen, so problem 

onesnaževanja zraka začeli reševati na globalni ravni. Evropska skupnost je sprejela prvo 

smernico v zvez z varovanjem okolja šele leta 1967, čeprav segajo zametki združevanja 

Evrope že v leto 1958 (Lukan, 2002). 

Rešitve za varovanje in ohranjanje okolja so postale vedno bolj znane in izvedljive, pojavil 

pa se je problem financiranja projektov za varovanje okolja. Spoznali so, da je potrebno 

okolijske stroške vključiti v vse proizvodne in prodajne faze, tako je financiranje postalo 

javno. To je pomenilo, da je varovanje okolja postalo globalen problem, ki ga moramo 

reševati vsi, ne glede na krajevno, rasno ali strankarsko pripadnost (Bolte, 2005, 27).  

2.2 VRSTE ONESNAŽEVAL 

Atmosfera je plinski ovoj, ki obdaja Zemljo, zrak pa imenujemo plin, ki jo sestavlja in je 

mešanica raznih plinov. Sestava mešanice je precej stalna in je sestavljena iz: dušika (78 

%), kisika (21 %), ostali plini (1 %). Stalne sestavine zraka v neznatnih količinah so še 

žlahtni plini, vodna para in ozon (Lukan, 2002, 13). 

Brez kisika lahko človek zdrži brez posledic za zdravje le pet minut, zato je zelo 

pomembno, kakšen zrak dihamo. Poleg stalnih sestavin se v zraku v manjših 

koncentracijah občasno pojavijo še druge snovi, ki lahko škodljivo učinkujejo na živi in 

neživi svet. Njihova prisotnost je posledica človekove dejavnosti in naravnih virov (ARSO 

[online], 2017a). 
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Trde in plinaste snovi, ki niso stalno prisotne v atmosferi, a se njihove koncentracije precej 

spreminjajo, imenujemo tudi onesnaževanje zraka. Običajno govorimo o šestih osnovnih 

škodljivih snoveh, čeprav jih obstaja veliko več. Z drugo besedo jih poimenujemo tudi 

polutanti (Lukan, 2002, 16).  

Onesnaževala zraka delimo na primarna in sekundarna. Primarna onesnaževala nastajajo 

kot produkt nekega procesa, ki je lahko naraven ali antropogen – posledica človekove 

dejavnosti. Sekundarna onesnaževala ne nastajajo neposredno, so posledica reakcij 

primarnih onesnaževal (Prajnc, 2013, 5).  

Osnovne primarne škodljive snovi so (Zupan, 2006, 22):  

 žveplov dioksid (SO2),  

 ogljikov monoksid (CO),  

 dušikovi oksidi (NOx),  

 prašni delci in  

 svinec (Pb).  

Osnovna sekundarna onesnaževala (ZDV [online], 2017): 

 ozon (O3),  

 dušikovi oksidi (NOx), nastajajo ob poteku fizikalno kemijske reakcije iz primarnih 

onesnaževal, 

 hlapne organske spojine (VOC). 

Osnovni sekundarni polutant je ozon (O3) (Lukan, 2002, 22).  

Najbolj problematične emisije vozil s pogonom na fosilna goriva so (MOP [online], 

2017b): 

 ogljikov dioksid CO2 ,  

 ogljikov monoksid CO,  

 dušikovi oksidi NOx (dušikov monoksid NO, dušikov dioksid NO2),  

 žveplov dioksid SO2, 

 hlapne organske spojine (VOC),  

 svinec (Pb), trdi delci in dim.  

Ogljikov dioksid (CO2) nastaja pri zgorevanju organskih snovi ob zadostni prisotnosti 

kisika (Prajnc, 2013, 6). Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki dodajajo v ozračje 

ogromne količine toplogrednih plinov predvsem CO2 k tistim, ki so prisotni v ozračju 

naravno, kar povečuje učinek tople grede in povzroča globalno segrevanje. Toplogredni 

plin ogljikov dioksid CO2 ni strupen, vpliva pa na segrevanje ozračja in s tem na podnebne 
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spremembe. Zaradi posledic podnebnih sprememb narašča temperatura ozračja, vzorci 

padavin se spreminjajo, ledeniki in sneg se topijo, svetovna povprečna gladina morja se 

dviguje. Pričakovati je, da se bodo te spremembe nadaljevale in da bodo izjemni vremenski 

pojavi, ki povzročajo nesreče, kot so poplave in suše, postali pogostejši in intenzivnejši. 

Ranljivost in vplivi na naravo, gospodarstvo in ljudi se razlikujejo glede na regijo, območje 

in gospodarski sektor (MOP [online], 2017b).  

Ogljikov monoksid (CO) je zelo strupen plin in največje koncentracije se pojavljajo v 

bližini prometnic, največkrat na mestnih in obmestnih območjih. Pri vdihavanju vpliva na 

hemoglobin, kar preprečuje absorpcijo kisika in povzroča zadušitev. Če je človek 

izpostavljen zraku, ki vsebuje zgolj 0,5 % ogljikovega monoksida, je lahko to zanj že 

usodno. Nižje koncentracije pa povzročajo zastrupitev, ki se kažejo kot bolezni pljuč, srca 

in ožilja. Prav tako zmanjšuje učinkovitost rastlin pri fotosintezi. Ker ogljikov monoksid 

kemično ni najbolj stabilen, ni direktno nevaren za globalne učinke, posredno pa kot 

katalizator prispeva k nastanku učinka tople grede (Hebar, 1981, 10).  

Dušikovi dioksidi (NO2) je plin rjave barve, brez vonja. Nastaja kot stranski produkt pri 

nepopolnem izgorevanju. Promet ustvari 45 – 50 % vseh emisij dušikovih oksidov, drugi 

viri pa so kemikalije, industrijska proizvodnja in izgorevanje fosilnih goriv v 

termoelektrarnah. Plini NO2 so strupeni, učinek na žive organizme pa je odvisen od 

koncentracije. Ko se sproščajo iz motorja z notranjim izgorevanjem, zaradi visoke 

koncentracije pogosto postanejo strupeni. Dražijo oči in dihala, vplivajo pa tudi na 

imunsko odpornost organizma. Dušikovi oksidi so znani še po tem, da ovirajo rast rastlin 

in s tem zmanjšujejo kmetijske pridelke. Povezani so z več globalnimi učinki, njihova 

koncentracija se v zadnjih desetletjih vsako leto zviša za 0,2 % (Hebar, 1981, 9).  

Žveplov dioksid (SO2) je težak brezbarvni plin z močnim vonjem. Nastane kot posledica 

izgorevanja fosilnih goriv (premog in ogljikovodiki). Promet predstavlja približno le 5% 

vseh emisij žveplovega dioksida, saj smo v zadnjem času z izboljšavami goriv dosegli 

zmanjšanje vpliva. Čeprav s tem predstavlja manjši vir emisij, pa ima posredno preko 

avtomobilske industrije in petrokemične industrije pomemben vpliv. Pomembna vira sta še 

termoelektrarne, ki uporabljajo premog nizke kakovosti in vulkanski izbruhi. Žveplov 

dioksid vpliva na dihala ter povzroča bolezni srca in ožilja. Žveplo je nujno hranilo za 

rastline, vendar v obliki žveplovega dioksida predstavlja zaviralca fizioloških aktivnosti 

(Hebar, 1981, 11).  
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Emisije žveplovega dioksida – SO2 so se v cestnem prometu zelo zmanjšale (trend 

povečane uporabe dizelskih vozil spet nekoliko povečuje emisije SO2), istočasno pa jih 

zelo povečuje pomorski promet. Zato se je zmanjšala neposredna izpostavljenost 

prebivalstva žveplovemu dioksidu (Promet in okolje [online], 2017).  

Lahkohlapni ogljikovodiki (VOC) predstavljajo veliko družino organskih spojin. Mednje 

spadajo benzen, toluen, etil benzen in drugi. V prometu so glavni vir cestni promet, drugi 

viri so še tehnološki procesi ter barve in topila. Zaradi njihovega sodelovanja v 

fotokemičnih reakcijah jih obravnavamo tudi kot predhodnike ozona (Prajnc, 2013 ,17). 

Ozon (O3) - med sekundarna onesnaževala, ki so posledica kemijskih reakcij, prištevamo 

predvsem prizemni ozon. Je plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Ne nastaja neposredno 

pri zgorevanju goriv v motornih vozilih, temveč kot produkt kemijskih reakcij med NOx in 

VOC. Da steče reakcija, je potrebna prisotnost sončne energije in visoke temperature, zato 

so koncentracije O3 višje v poletnih mesecih. Povišane koncentracije povzročajo draženje 

dihalnih poti in poslabšanje stanja pri ljudeh z astmo in bolezni pljuč (Prajnc, 2013, 19). 

Delci PM10 in PM2,5 prihajajo v zrak iz različnih virov, kot so cestni promet, gradbena 

dejavnost, lahko pa so tudi naravnega nastanka. Velik delež delcev v zraku je posledica 

resuspenzije. Vsebujejo lahko številne snovi, kot so težke kovine, kisline, policiklični 

aromatski ogljikovodiki. Njihova velikost je podana glede na aerodinamični premer (PM10 

pomeni premer delcev 10 μm). Nevarnost za zdravje predstavlja poleg kemijske sestave 

tudi njihova velikost, saj lahko zaradi svoje majhnosti prodrejo globoko v pljuča in 

povzročajo številne bolezni dihal (Prajnc, 2013, 19). 
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3 KAKOVOST ZRAKA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Kljub precejšnjemu zmanjšanju izpustov iz prometa, ostaja kakovost zraka velik okoljski 

in zdravstveni problem, predvsem v mestih, saj se mnogim evropskim in slovenskim 

mestom ne uspe približati ciljnim vrednostim, ki so glede kakovosti zunanjega zraka 

opredeljene v evropski zakonodaji. Problem predstavlja predvsem dušikov dioksid NO2, ob 

njem pa tudi delci PM10 in PM2,5 v mestih, kjer je promet prevladujoči vir izpustov (ARSO 

[online], 2017b). 

 

Slika 1: Izpusti nevarnih snovi iz prometa. 

Vir: http://www.svet-je-lep.com/svet-ni-lep/avtomobili-in-meso-najvecja-onesnazevalca/ (2. 8. 2017) 

 

V Sloveniji kakovost zraka marsikje ne dosega standardov, ki jih predpisuje zakonodaja v 

obliki: 

 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/15),  

 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l .RS, št. 5/2017), in  

 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 

50/2013). 

Podatki o onesnaženosti zunanjega zraka z NOX v obdobju 2002 do 2014 izkazujejo veliko 

mero stabilnosti koncentracij tega onesnaževala v zraku. Kljub temu pa obstajajo 

precejšnje razlike v izmerjenih vrednostih med območji, ki so pod neposrednim (prometne 

postaje) in posrednim vplivom (postaje za meritve ozadja – primestne postaje) obremenitev 

iz prometa. Povprečne in povprečne maksimalne koncentracije na prometnih postajah so v 

http://www.svet-je-lep.com/svet-ni-lep/avtomobili-in-meso-najvecja-onesnazevalca/
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tem obdobju krepko presegale mejne vrednosti, ki so predpisane za zaščito zdravja ljudi 

(ARSO [online], 2017d). 

 

 

Slika 2: Povprečne in maksimalne povprečne letne koncentracije NO2 za mestne prometne postaje in postaje 

mestnega ozadja v Sloveniji 

Vir: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422 (1. 8. 2017) 

 

Meritve koncentracij delcev PM10 so v obdobju 2001–2014 podobno kot pri NOX pokazale 

večjo mero stabilnosti. Razlike v izmerjenih vrednostih med obema tipoma merilnih postaj 

v tem primeru niso bile tako velike. Povečale so se šele v zadnjih petih letih opazovanega 

obdobja, ko so koncentracije PM10 na postajah za meritve ozadja (primestne postaje) padle 

pod dovoljeno letno mejno koncentracijo, medtem, ko na prometnih postajah ta cilj 

dosegamo šele v zadnjih dveh letih (2015 in 2016). Precej večje razlike med obema tipoma 

postaj pa je za obdobje 2005–2014 moč zaznati pri številu prekoračitev mejne dnevne 

koncentracije delcev PM10 (50 µg/m3), ki ne sme biti prekoračena več kot 35-krat na leto. 

V tem primeru večjo mero onesnaženosti ponovno izkazujejo merilne postaje, ki merijo 

vpliv prometa (prometne postaje), čeprav se prekoračitve pojavljajo tudi na vseh ostalih 

mestnih postajah. V opazovanem obdobju se je sicer onesnaženost z delci PM10 na obeh 

tipih merilnih postaj zmanjšala, vendar so prekoračitve še vedno nad dovoljeno ravnijo. 

Prekomerna onesnaženost z delci PM10 v slovenskih mestih je eden najbolj perečih 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422
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okoljskih problemov, za kar je Evropska komisija v letu 2010 proti Sloveniji sprožila 

postopek na Sodišču EU zaradi nespoštovanja okoljske zakonodaje (ARSO [online], 

2017d). 

 

Slika 3: Povprečne in maksimalne povprečne letne koncentracije PM10 za mestne prometne postaje in postaje 

mestnega ozadja v Sloveniji. 

Vir: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422 (1. 8. 2017) 

 

Onesnaženost zraka z NOX in PM10 je tako v Sloveniji kot Evropi večja na prometno 

obremenjenih območjih, kar dokazujejo meritve, izmerjene na prometnih merilnih 

postajah. Primerjava onesnaženosti zraka med Slovenijo in EU kaže na večjo onesnaženost 

zunanjega zraka zaradi prometa v Evropi, kjer je zrak veliko bolj onesnažen z NOX in 

precej manj z delci PM10. V obdobju 2002 do 2008 so koncentracije NOX konstantno 

presegale dovoljeno letno mejno vrednost, medtem, ko so pri koncentracijah PM10 to mejo 

presegale le povprečne maksimalne vrednosti, izmerjene na merilnih postajah za merjenje 

vpliva prometa, ki pa so v letu 2008 tudi padle pod mejno vrednost (ARSO [online], 

2017b). 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422
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Slika 4:  Število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10 (50 ug/m3) na prometnih mestnih 

postajah ter postajah mestnega ozadja v Sloveniji 

Vir: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422 (1. 8. 2017) 

 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=422
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4 PRAVNE PODLAGE ZA VAROVANJE ZRAKA 

V državah Evropske skupnosti (ES) velja enotna zakonodaja, ki ureja področje okolja in 

varovanja zdravja ljudi na območju celotne ES. V Sloveniji smo uskladili vso evropsko 

zakonodajo in jo hkrati prevedli v naš pravni red. Posebnost vseh uredb je, da so v danem 

merilnem obdobju kratkotrajne mejne vrednosti lahko presežene, vendar ne večkrat, kot je 

določeno. Meritve onesnaževal je potrebno izvajati po metodah in standardih kakovosti, ki 

so predpisane z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 8/2015), oziroma 

Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 5/2017). Meritve so 

tako med državami članicami primerljive. Države članice so podatke dolžne poročati na 

Evropsko okoljsko agencijo (EEA) ter tudi sprotno obveščati domačo javnost o kakovosti 

zraka. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti onesnaževal morajo države načrtovati in 

izvajati ukrepe za izboljšanje stanja (Bolte, 2005, 12).  

Temeljne pravni akti Republike Slovenije, ki se nanašajo na kakovost zunanjega zraka so: 

 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 30/2016), 

 Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/11, 8/2015), 

 Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 5/2017), 

4.1 ZAKON O VARSTVU OKOLJA  

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 30/2016) služi kot osnova slovenske zakonodaje na 

področju kakovosti zunanjega zraka. Ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 

temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, 

ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in 

finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom 

okolja povezana vprašanja. Namen zakona je usmeritev takega družbenega razvoja, ki 

omogoča človeku dolgoročne pogoje za kakovostno življenje. Načela trajnostnega razvoja, 

previdnosti, celovitosti, sodelovanja, preventive, odgovornosti povzročitelja itd. so za 

kakovost zraka bistvenega pomena za ohranjanje kvalitete zraka na vsaj takšni ravni kot je 
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sedaj. Povzročitelji kakršnega koli onesnaževanja morajo izvesti ukrepe potrebne za 

preprečevanje onesnaževanja (Zakon o varstvu okolja [online], 2017).  

Promet je eden glavnih onesnaževalcev zraka, zato je potrebno upoštevati vsa načela 

varstva okolja za ohranjanje kvalitete zraka.  

4.2 PRAVILNIK O OCENJEVANJU KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA  

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 5/2017) določa metode in 

merila za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, pridobivanje podatkov o kakovosti zraka 

za podporo pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter za spremljanje 

dolgoročnih gibanj in izboljšanj zaradi ukrepov na lokalni in nacionalni ravni ter ukrepov 

Evropske unije in način rednega obveščanja javnosti o kakovosti zraka. Onesnaževala, ki 

jih pravilnik ocenjuje, so žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOX), delci PM10 in 

PM2,5, svinec, benzen in ogljikov monoksid (CO), to so onesnaževala, ki jih bomo 

ocenjevali v nadaljevanju naše naloge.  

Kakovost zunanjega zraka je vezana na merila ocenjevanja. Meritve so v našem primeru 

indikativne meritve. To so meritve, ki izpolnjujejo manj stroge cilje kakovosti podatkov od 

tistih, ki veljajo za meritve na stalnem merilnem mest (Pravilnik o ocenjevanju kakovosti 

zunanjega zraka [online], 2017). 

4.3 UREDBA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA  

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/2015), določa standarde kakovosti 

zunanjega zraka, zlasti ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne vrednosti glede 

kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje, 

jih preprečili ali zmanjšali, način obveščanja javnosti ob preseganju opozorilne in alarmne 

vrednosti za določena onesnaževala, obveznost priprave načrtov za ohranjanje in 

izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uredba o kakovosti zunanjega zraka [online], 

2017). 

Slovenska zakonodaja navaja mejne vrednosti, ki so poenotene za celotno Slovenijo. Te 

vrednosti, ki jih v izračunih diplomskega dela ne smemo preseči, so tabelirane in so 
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prikazane v tabelah 1 do 5. Vrednosti, ki jih bomo izračunavali v našem delu, bomo 

primerjali z vrednostmi, ki so zakonodajno podane v tej uredbi in v Uredbi o nacionalnih 

zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka ter na podlagi tega ocenili kakovost 

zraka.  

 

Tabela 1: Kritične vrednosti za varstvo rastlin 

ONESNAŽEVALO ČASOVNI INTERVAL MERJENJA KRITIČNA VREDNOST 

Žveplov dioksid Koledarsko leto in zima 20 µg/m3  

Dušikovi dioksid Koledarsko leto  30 µg/m3 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6846 (24.9.2017) 

in https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P006-0000.PDF (24.9.2017) 

 

Tabela 2: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi 

ONESNAŽEVALO ENOTA URNA DNEVNA LETNA 

  
Mejna ŠT Mejna ŠT Mejna 

žveplov dioksid* µg/m3 350 24 125 3 - 

ogljikov monoksid* mg/m3 - - 10*** - - 

svinec*  µg/m3 - - - - 0,5  

dušikov dioksid* µg/m3 200 18 - - 40 

benzen* µg/m3 - - - - 5 

delci PM10
* µg/m3 - - 50 35 40 

delci PM2,5** µg/m3 - - - - 25 

ŠT - dovoljeno število preseganj v koledarskem letu 

*** - 8 urna srednja vrednost. 

Vir:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/102172  (1.10.2017) in 

*https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P002-0000.PDF (1.10.2017) in 

**https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P003-0000.PDF (29.10.2017) 

 

 

 

Tabela 3: Ciljna vrednost za varstvo rastlin 

ONESNAŽEVALO ČASOVNI INTERVAL MERJENJA CILJNA VREDNOST 

Ozon Od maja do julija 
Vrednost AOT40  

18.000 (µg/m3) h 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261 (23.9.2017) 

in https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P004-0000.PDF (23.9.2017) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6846
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P006-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/102172
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P002-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P003-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P004-0000.PDF
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Tabela 4: Opozorilna in alarmna vrednost za ozon 

ONESNAŽEVALO ČASOVNI INTERVAL MERJENJA VREDNOST 

Ozon – opozorilna vrednsot 1 ura  180 µg/m3 

Ozon – alarmna vrednost 1 ura (merjeno v 3-eh zaporednih urah) 240 µg/m3 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261 (23.9.2017) 

in https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P005-0000.PDF (23.9.2017)) 

 

Tabela 5: Alarmna vrednost 

ONESAŽEVALO ČASOVNI INTERVAL MERJENJA VREDNOST 

Žveplov dioksid merjeno v 3-eh zaporednih urah 500 µg/m3 

Dušikov dioksid merjeno v 3-eh zaporednih urah 400 µg/m3 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261 (23.9.2017) 

in  https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P005-0000.PDF (23.9.2017) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P005-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2261?sop=2017-01-2261
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-009-00368-OB~P005-0000.PDF
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5 PREDSTAVITEV NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA 

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je bil ustanovljen s sklepom 

Vlade Republike Slovenije, dne 25. 7. 2013.  

 

Slika 5: Logotip podjetja 

Vir: http://mdos.si/vsebina/nlzoh.html (25.8.2017) 

 

NLZOH Maribor se nahaja na Prvomajski ulici 1 v Mariboru. Organizacija deluje na več 

lokacijah, ki se nahajajo po vsej Sloveniji, in sicer v Mariboru, Celju, Hrastniku, Kranju, 

Novi Gorici, Novem mestu, Ljubljani, Murski Soboti, Ravnah na Koroškem in Slovenski 

Bistrici. Na vseh lokacijah je organiziranih 6 področij dejavnosti (NLZOH [online], 

2017a).  

Poslanstvo NLZOH je, da z zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno 

podporo prispevajo k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in 

varnosti hrane, medtem, ko je vizija NLZOH nenehno izboljševanje strokovnosti dela, 

dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in 

hrano v širšem evropskem okolju. Postajati želijo vodilni na tem področju za varstvo živil 

in okolja v državi (NLZOH [online], 2017b).  

 

 

 

 

http://mdos.si/vsebina/nlzoh.html
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Slika 6: Organizacijska struktura NLZOH 

Vir: http://www.nlzoh.si/organiziranost (24.9.2017) 

http://www.nlzoh.si/organiziranost
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Dejavnosti posameznega centra oziroma organizacijske enote so:  

 Center za medicinsko mikrobiologijo CMM izvaja mikrobiološko diagnostično 

dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene mikrobiologije in 

raziskovalno dejavnost. V centru je zaposlenih 220 delavcev, ki letno z več kot 300 

različnimi metodami opravijo več kot 650.000 preiskav za bolnišnice, zdravstvene 

domove, zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge ustanove, ki potrebujejo 

te storitve (NLZOH [online], 2017c). 

 Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja CMA izvaja 

storitve in svetovanje na področju mikrobioloških analiz živil, vod (pitne, 

mineralne, izvirske, kopalne, površinske in odpadne vode), kozmetičnih izdelkov, 

razkužil in farmacevtskih izdelkov ter na področju mikrobiološke kontrole pogojev 

okolja. Testirajo tudi protimikrobno delovanje za potrebe tekstilne in živilske 

industrije. Nudijo analize določanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v 

živilih ter ugotavljanje potvorb mesa in mesnih izdelkov (NLZOH [online], 2017d).  

 Osnovna dejavnost centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 

CKA je izvajanje kemijskih analiz v različnih vrstah vzorcev. Izvajajo preko 600 

različnih analitskih metod, od tega je več kot 350 različnih metod v obsegu 

akreditacije, iste  metode izvajajo na eni ali več lokacijah (NLZOH [online], 

2017e). 

 Center za okolje in zdravje opravlja higiensko in zdravstveno ekološko dejavnost, 

ob tem pa se ukvarja še s celovito problematiko okolja. Delo v centru je 

organizirano v oddelkih, ki po vsej Sloveniji izvajajo dejavnosti na področjih: 

higiene in zdravstvene ekologije, odpadkov, odpadnih vod, emisij v zrak, stanja 

zraka in hrupa v okolju in presoja vplivov na okolje, podzemnih in površinskih vod 

in tal, pitnih in kopalnih vod. Na tem oddelku je med drugim tudi enota, ki se 

ukvarja s stanjem zraka in hrupa v okolju in presojo vplivov na okolje. Izvajajo 

meritve onesnaženosti zraka, meritve hrupa v naravnem in bivalnem okolju, 

izdelujejo karte hrupa, izdelujejo celotna poročila o vplivih na okolje, izvedejo 

poročila o vplivih na okolje za posamezne segmente (zrak, hrup, tla, podzemne in 

površinske vode) in izdelajo strokovne ocene vpliva na okolje za manjše 

proizvodne obrate. Stanje zraka redno spremljajo na naslednjih merilnih postaj in 
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sicer v Mariboru na Titovi cesti, Krekovi ulici, na Vrbanskem platoju, pri bolnišnici 

na Pohorju ter v Miklavžu na Dravskem polju (NLZOH [online], 2017f). 

 Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil UKL izvaja uradno kontrolo 

kakovosti zdravil kot samostojen center v okviru NLZOH (NLZOH [online], 

2017g).   

 V okvir skupnih služb SSS spadajo Pravno kadrovska služba, Tehnična služba, 

Finančno-računovodska služba, Služba za informatiko (NLZOH [online], 2017h). 
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6 OPIS PRAKTIČNEGA PROBLEMA  

Vprašanje prometa in okolja je v naravi zelo nasprotujoče. Na eni strani transportne 

dejavnosti podpirajo povečevanje mobilnosti ljudi in tovora, kar je zaslediti tako na lokalni 

kot na mednarodni ravni. Na drugi strani pa se kot posledica pojavlja povečana 

motorizacija in čedalje gostejši promet, ki občutno vpliva na okolje. Zato prometni sektor 

vedno bolj povezujemo z okoljskimi problemi, ki jih je povzročila povečana motorizacija s 

svojo tehnologijo, ki temelji predvsem na motorjih z notranjim izgorevanjem. Tako smo 

prišli do točke, kjer je promet postal najpomembnejši vir škodljivih emisij in tako 

prevladujoč dejavnik onesnaževanja okolja. Promet in s tem povezane dejavnosti imajo 

številne vplive na okolje. Negativni učinki predstavljajo predvsem pomemben prispevek k 

podnebnim spremembam in onesnaževanju lokalnega ozračja. Prometni sektor je prav tako 

odgovoren za visoko raven hrupa. Poleg tega lahko prometna infrastruktura bistveno vpliva 

na socialne in gospodarske dejavnike na posameznem področju ter tudi na zdravje in 

varnost ljudi (Hebar, 2017, 7). 

Ker je promet velik vir za onesnaževanje zraka, je potrebno tovrstno onesnaženost pogosto 

tudi vnaprej preveriti. Tak primer smo predstavili v našem diplomskem delu. V ta namen  

smo uporabili program Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Strassen - RLuS 

2012, ki omogoča tvorbo fizikalno matematičnega modela, za izračun emisij iz prometa. 

Dobljene podatke bomo v nadaljevanju tabelirali in jih grafično prikazali. Podatke smo 

primerjali z dovoljenimi vrednostmi, ki jih določa naša zakonodaja, ter na podlagi 

primerjave podali oceno o stopnji onesnaženosti zraka zaradi prometa.   

6.1 MERILNA LOKACIJA 

Lokacija obravnavanega objekta je Hajdoše 43. Leži ob regionalni cesti Miklavž – Hajdina 

in je 30 m oddaljena od sredine vozišča.  

Gre za merilno mesto 606 – Starše. Številko števnega mesta in podatke o prometu smo 

pridobili na spletni strani Direkcije za ceste in infrastrukturo, kjer so podatki o prometu 

urejeni po letih (DRSI [online], 2017). 
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Do leta 2009 je glavnina prometa na relaciji Maribor – Ptuj potekala mimo tega objekta, po 

odprtju avtocestnega odseka Slivnica – Draženci, julija 2009, pa se je večina turističnega in 

tranzitnega prometa z regionalne ceste Miklavž – Hajdina preusmerila na avtocesto.  

Ker želimo ugotoviti razliko v onesnaževanju zraka na navedenem merilnem mestu, pred 

in po izgradnji avtoceste, bomo v nadaljevanju raziskovali onesnaževanje zraka med leti 

2005 in 2015.  

 

Slika 7: Lokacija števca prometa in obravnavanega objekta 

Vir:https://www.google.si/maps/place/Hajdo%C5%A1e+43,+2288+Hajdina/@46.455304,15.7718313,12z/da

ta=!4m5!3m4!1s0x476f640bbd0eacbb:0x6121a59effe763cb!8m2!3d46.4266953!4d15.8267614?hl=sl 

(3.10.2017) 

 

 

Slika 8: Obravnavano merilno mesto 

Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (25.9.2017) 

 

https://www.google.si/maps/place/Hajdo%C5%A1e+43,+2288+Hajdina/@46.455304,15.7718313,12z/data=!4m5!3m4!1s0x476f640bbd0eacbb:0x6121a59effe763cb!8m2!3d46.4266953!4d15.8267614?hl=sl
https://www.google.si/maps/place/Hajdo%C5%A1e+43,+2288+Hajdina/@46.455304,15.7718313,12z/data=!4m5!3m4!1s0x476f640bbd0eacbb:0x6121a59effe763cb!8m2!3d46.4266953!4d15.8267614?hl=sl
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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6.2 ROŽA VETROV 

Roža vetrov je slikovni prikaz stalnih oziroma tipičnih vetrov. Roža vetrov prikazuje 

stalne-tipične vetrove za določeno področje in lahko se zgodi, da isti veter na roži za eno 

področje piha iz druge smeri, kot v roži vetrov za drugo področje (Jadrnice [online], 2017). 

V našem primeru gre za rožo vetrov, izmerjeno na meteorološki postaji Ptuj, ki je najbližja 

našemu obravnavanemu območju. Nahaja se v bližini Term Ptuj in je podana s 

koordinatama  X = 142273 m in Y = 565799 m ter nadmorsko višino 222 m. Koordinate so 

Gauss-Krügerjeve državne koordinate brez oznake cone.  

 

Slika 9: Roža vetrov za obdobje 2007-2016 

Vir: http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/wind/Ptuj.html (8.10.2017) 

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/wind/Ptuj.html
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Slika 10:  Lokacija obravnavanega objekta in meteorološke postaje za rožo vetrov 

Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (11.10.2017) 

6.3 PREDSTAVITEV PROGRAMA RLUS  

Onesnaženost zraka smo izračunali s pomočjo programa Richtlinien zur Ermittlung der 

Luftqualität an Strassen - RLuS 2012, ki omogoča tvorbo fizikalno matematičnega modela, 

za izračun onesnaževal zraka iz prometa.  

RLuS je program, ki omogoča izračun onesnaženja zraka na uporabniku prijazen način. 

Sestavljen je iz dveh delov, s katerima lahko opredelimo emisije in imisije. Dodatno sta 

vanj integrirana tunelski modul ter modul križišč in protihrupne zaščite. Tako program 

omogoča tudi upoštevanje spremembe koncentracij onesnaževal zaradi vpliva predorov, 

protihrupne zaščite in križišč.  

S programom lahko izračunamo oziroma ocenimo onesnaževanje zraka za obdobje med 

leti 2005 – 2030, ker pa za prihodnja leta nimamo vseh vhodnih podatkov, je možna 

ocenitev razvoja onesnaževanja glede na predhodne rezultate.   

Aktualiziramo oziroma izračunavamo letno povprečje koncentracij naslednjih onesnaževal: 

 PM10, PM2,5 (pri delcih program upošteva tudi posredne emisije zaradi obrabe vozil 

in obrabe cest - resuzpenzij),  

 ogljikov monoksid (CO),  

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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 dušikove okside (NO, NOX, NO2),  

 žveplov dioksid (SO2),  

 benzen in benzo(a)piren BaP. 

Izračunane podatke lahko prikažemo v obliki tabel ali grafov.  

V program vnašamo tudi podatke, s katerimi podamo geometrijo ceste, pri čemer se 

upošteva: 

 Število voznih pasov.  

 Naklon ceste - več izpustov pri vzponu in manj pri spustu. 

 Okolje - glede na okolje se upošteva oddaljenost hiše do sredine zunanjega voznega 

pasu, dlje kot je objekt od ceste, nižja je koncentracija onesnaževal. Na izračun pa 

ne vplivajo reliefne značilnosti. Opredelimo lahko tudi ozadje, to so koncentracije 

že prisotnih onesnaževal v različnih okoljih, in sicer lahko definiramo majhno, 

srednjo in visoko onesnaženost neposeljenih območij in majhno srednjo in visoko 

onesnaženost majhnih, srednjih in velikih mest v različnih letih. 

 Tip ceste – opredelitev vrste oziroma tipa ceste. Glede na pomen za promet in 

povezovalne funkcije v prostoru se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre 

ceste in ceste I., II. in III. reda, mestne ulice in podeželske ceste Različni tipi cest 

imajo različne zakonske omejitve hitrosti in različne prometne značilnosti, ki so 

odvisne tudi od števila vozil in deleža tovornih vozil. Program glede na te vhodne 

podatke izračuna povprečno hitrost vozil.  

 Dovoljena hitrost in stanje ceste (slabo ali dobro) oziroma površine cestišča.  

6.4 OPREDELITEV FIZIKALNO MATEMATIČNEGA - NUMERIČNEGA 

MODELA 

Program RLuS izračunava koncentracije posameznega onesnaževala po enačbi 6.1 na 

podlagi vstavljenih vhodnih podatkov, opisanih v poglavju 6.3.  

                                                            (6.1) 
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kjer je:  

Ki(s) – koncentracija onesnaževala [mg/m3], 

kn – koncentracija onesnaževala pri tleh, specifična emisija na dolžino ceste 

       [h/m2], 

ei – emisija ceste - specifična emisija ceste na dolžino ceste za posamezno 

      onesnaževalo [mg/m.h], 

g(s) – funkcija širjenja onesnaževal, 

fu – funkcija, ki upoštevana hitrost vetra. 

 

Relativno širjenje spremembe onesnaženosti z razdaljo podaja enačba (6.2) – na primer, 

pada od ceste proti hiši, medtem, ko funkcijo, ki upošteva hitrost vetra, izračunava 

program po enačbi (6.3). 

                                                     (6.2) 

 

                                                                                       (6.3) 

kjer je:  

u – povprečna letna hitrost vetra na višini 10 m. 

6.5 VHODNI PODATKI VEZANI NA PROMET 

Za čim bolj realen izračun/simulacijo koncentracije onesnaževal moramo v model vstaviti 

nekatere vhodne podatke/robne pogoje (za enega od naših primerov je oblika vnosa 

predstavljena na sliki 8). Ti podatki so: 

 Povprečno število vozil na dan (PLDP). Ta podatek za naš primer dobimo preko 

portala Ministrstva za infrastrukturo (direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo), na katerem so dostopni podatki o štetju prometa (zabeležijo vsako 

motorno vozilo, ki prečka določeno točko na cesti) na več lokacijah slovenskih cest. 
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 Delež težkih vozil v odstotkih od PLDP. Gre za odstotek vozil, od PLDP, z maso 

večjo od 3,5 t. To izračunamo tako, da iz tabele na portalu DRSI (DRSI [online], 

2017) seštejemo srednja tovorna vozila, število avtobusov in težka tovorna vozila s 

priklopniki ter nato izračunamo delež od PLDP.  

Tabela 6: Struktura vozil na merilnem mestu 606 

LETO ŠT. VOZIL ŠT. ATOBUSOV 

ŠT. SREDNJE 

TEŽKIH 

TOVORNIH VOZIL 

ŠT TEŽKIH 

TOVORNIH VOZIL + 

PRIKLOPNIKI 

2005 17238 190 178 166 

2006 17890 193 175 195 

2007 18536 189 172 250 

2008 18137 189 175 347 

2009 12073 70 90 100 

2010 6258 59 66 61 

2011 5953 56 58 64 

2012 5553 60 48 50 

2013 5401 64 44 44 

2014 5709 67 41 45 

2015 5752 66 38 43 

Vir: Prirejeno po http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/ 

(9.10.2017) 

 

 
Tabela 7: Pregled skupnega števila vozil in deleža težkih tovornih vozil nad 3,5 t na lokaciji  Hajdoše 43 

(merilno mesto 606) med leti 2005 in 2015 

LETO ŠT. VOZIL* DELEŽ TOVORNIH VOIL [%] 

2005 17238 3,1 

2006 17890 3,1 

2007 18536 3,9 

2008 18137 3,9 

2009 12073 2,2 

2010 6258 2,9 

2011 5953 3,0 

2012 5553 2,8 

2013 5401 2,8 

2014 5709 2,6 

2015 5752 2,6 

*- števno mesto 606, stran 14 za leto 2015 

Vir: http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/ (9.10.2017) 

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/
http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/
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Slika 11: Lokacija merilnega mesta 606  

Vir: 

http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila_in_vzorci/Stetje_prometa/Karta_stm20

16.pdf (11.10.2017) 

 

 Tip ceste. Po slovenski zakonodaji so ceste, glede na tip, avtoceste (AC), hitre ceste 

(HC), glavne ceste (I. in II. reda), regionalne ceste (I. II. in III. reda), občinske in 

lokalne ceste. 

 Najvišja dovoljena hitrost na regionalni cesti Miklavž na Dravskem polju – Hajdina 

na odseku skozi Hajdoše je 50km/h, saj cesta poteka skozi strnjeno naselje. Ker je 

program RLuS nemški in je za obravnavano vrsto ceste možno izbrati le hitrost 60 

km/h, bomo upoštevali le-to. To pa pomeni, da bodo izračunane vrednosti 

onesnaženja nekoliko višje kot bi bile za »našo« dovoljeno hitrost 50 km/h. 

 Število voznih pasov. Vozni pas je v programu opredeljen kot predel ceste, ki mora 

biti primerno širok za premikanje ene vrste vozil v eni smeri, vključno za označbe 

in za ustrezne gradbene elemente. V našem primeru je to dvopasovnica. 

 Vzdolžni naklon oziroma nagib ceste na računski lokaciji v procentih (je odvisen 

od terena, na katerem je cesta izgrajena). V vašem primeru je vzdolžni naklon 0%. 

 Povprečna letna hitrost vetra izražena v m/s (tabela 8). Smer vetra se upošteva pri 

izračunih za krajše časovno obdobje, če pa računamo za letna povprečja pa 

program ne upošteva smeri vetra.  

http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila_in_vzorci/Stetje_prometa/Karta_stm2016.pdf
http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila_in_vzorci/Stetje_prometa/Karta_stm2016.pdf
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Tabela 8: Povprečna letna hitrost vetra za Hajdoše za določeno obdobje 

LETO POVPREČNA HITROST VETRA [m/s] 

2005 1,8 

2006 1,7 

2007 1,7 

2008 1,5 

2009 1,4 

2010 1,6 

2011 1,4 

2012 1,5 

2013 1,3 

2014 1,5 

2015 1,4 

Vir: http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/wind/Ptuj.html (8.10.2017) 

 

Slika 12: Program RLuS, vnašanje vhodnih podatkov 

Vir: NLZOH, Program RLuS 

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/wind/Ptuj.html
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V nadaljevanju je sliki 13 prikazan izpis vhodnih podatkov in izračunanih emisij, na sliki 

14 pa drugega dela izračuna koncentracij onesnaževal za leto 2015 za vhodne podatke o 

prometni obremenitvi (tabela 6).  

 

 

Slika 13: Vhodni podatki in prvi del izračuna emisij onesnaževal (v okvirju) iz programa RLuS. 

Vir: NLZOH, Program RLuS 

V okvirju na sliki 13 so prikazani vmesni rezultati (emisije), ki so potrebni za nadaljnje 

izračune, predstavljene na sliki 14. Podatki v okvirju na sliki 13 predstavljajo ei v enačbi 

6.1.  

Srednja letna povprečja koncentracij ozadja (Vorbelastung), ki jih izračunava program, so 

prikazana na sliki 14 v tabeli 1 (stolpec 1) - gre za obremenitve okolja glede na srednje 

letne koncentracije ozadja zaradi onesnaževal iz prometa za določeno leto. Stolpec 2 v 

tabeli 1 na sliki 14 pa nam podaja vrednosti dodatnih obremenitev (Zusatbelastung), to je 

vrednost onesnaženosti zunanjega zraka na območju vrednotenja, ki je posledica emisije 

snovi v zrak zaradi cestnega prometa.  
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Na sliki 14, v tretji tabeli (stolpec1), so predstavljene skupne obremenitve 

(Gesamtbelastung) iz tabele 1 za leto 2015, ki jih primerjamo s podanimi mejnimi 

vrednostmi (Beurteilungswerte) (stolpec 2), ki jih upošteva program RLuS in so skladne s 

slovensko zakonodajo, predstavljeno v poglavju 4.3 v tabeli 2. Po letih so te vrednosti 

zbrani v tabeli 9.  

Odstotki odstopanja mejnih vrednosti od skupne obremenitve pa so predstavljeni v 

zadnjem stolpcu tabele 3 na sliki 14 in kažejo na to, da mejne vrednosti v letu 2015 niso 

bile prekoračene, saj so vrednosti manjše od 100. Primeri izračunov iz slike 14 za tabelo 3 

so za obdobje med leti 2005 in 2015 predstavljeni v poglavju Priloge, od tabele 12 naprej.  

V tabeli 2 na sliki 14, so predstavljeni še izračunani podatki o preseganju določenih 

vrednosti za dušikov dioksid (NO2), ogljikov monoksid (CO) in delce PM10. Povejo nam, 

kolikokrat je bila mejna vrednost za posamezno onesnaževalo presežena in sicer: za 

obdobje 1 ure (NO2), 8 ur (CO) in 24 ur (delci PM10). Izračun in nato primerjava je vezana 

na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/2015).  

 

Slika 14: Drugi del izračuna koncentracij onesnaževal v programu RLuS 

Vir: NLZOH, Program RLuS 
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7 EVALVACIJA REZULTATOV NUMERIČNEGA IZRAČUNA 

Rezultati naših izračunov temeljijo na podatkih o PLDP, najvišji dovoljeni hitrosti, tipu 

ceste, povprečni letni hitrosti vetra, deležu težkih tovornih vozil in oddaljenosti ceste od 

objekta, ki smo jih pridobili spletnem portalu Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo in Agencije Republike Slovenije za okolje. Podatke glede programa in 

njegovega delovanja ter dostop do uporabe le-tega pa smo dobili od Nacionalnega 

laboratorija za zdravje okolje in hrano.  

S pridobljenimi podatki in izračuni programa RLuS, smo ugotovili, da se stanje glede 

števila vozil in koncentracij onesnaževal izboljšuje, kar je prikazano v grafih in tabelah v 

nadaljevanju diplomskega dela. Temeljni vzrok za to je, da je, kot kažejo podatki o količini 

vozil, da je med letoma 2005 in 2015 močno upadlo število vozil na obravnavani lokaciji. 

Med letoma 2008 in 2010 je obravnavano lokacijo prevozilo v povprečju 11879 

avtomobilov manj na dan. Do tega je prišlo zaradi odprtja avtoceste Hoče – Slivnica – 

Draženci (struktura vozil in število vozil na merilnem mestu 606 v tem obdobju je 

prikazana v tabeli 6). 

Spremembo prometne obremenitev na merilne mestu lepo prikazujeta grafikona 1 in 2. 

Tako je iz grafikona 1 lepo razviden trend upadanja skupnega števila vozil, medtem ko 

grafikon 2 jasno kaže, da je bil prisoten tudi trend upadanja težkih vozil po odprtju 

avtoceste Hoče – Slivnica – Draženci.  

 



Modeliranje onesnaženosti zraka iz prometa na izbrani lokaciji na regionalni cesti … ,   Katja Bedrač      Stran 34 

 

 

Grafikon 1: Trend padanja števila avtomobilov med leti 2005 in 2015 

Vir: Prirejeno po http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/ 

(8.10.2017) 
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Grafikon 2: Trend padanja števila težkih vozil 

Vir: Prirejeno po http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/ 

(8.10.2017) 

 

V tabeli 9 smo zbrali in prikazali izračunane vrednosti za srednja letna povprečja 

koncentracij različnih onesnaževal od leta 2005 do 2015, tako kot za leto 2015 izhajajo iz 

izračunov programa RLuS na sliki 14 (tabela 1, stolpec 1).  

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/
http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_prometu/
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Tabela 9: Koncentracije onesnaževal za letna povprečje [µg/m3] 

O
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E
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N
A

Ž
E

V
A

L
A

 

SREDNJA LETNA POVPREČJA KONCENTRACIJ ONESNAŽEVAL 

[µg/m3] 

%
 Z

N
IŽ

A
N

J
A
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N
A

Ž
E
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J

A
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CO 283 270 262 247 225 214 207 211 197 193 190 33 

NO 40,4 38,9 38,7 34,5 19,4 9,5 6,4 8,3 6,1 5,9 5,5 87 

NO2 30,6 30,4 30,8 29,4 22,1 16,4 14,0 15,7 17,9 17,3 16,7 46 

NOx 92,6 90,1 90,1 82,3 51,9 31,0 23,8 28,5 27,1 26,4 25,1 73 

SO2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 2,7 2,7 13 

benzen 1,44 1,33 1,25 1,11 0,96 0,89 0,84 0,87 0,97 0,92 0,91 37 

PM10 27,99 27,60 27,23 26,44 24,88 23,52 22,84 23,33 23,1 22,20 21,88 22 

PM2,5 19,69 19,37 19,06 18,38 17,07 16,01 15,53 15,86 14,90 14,76 14,56 27 
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Vir: Prirejeno po povzetku izračunov s programom RLuS (slika 14) 

 

Kot lahko razberemo iz tabele 9 je bilo na merilnem mestu 606 v obdobju od leta 2005 do 

leta 2015 zaznano/izračunano precejšnje znižanje srednje koncentracije onesnaževal zraka. 

Zniževanje onesnaževanja zaradi prometa v tem obdobju lahko v glavnem pripišemo 

manjšemu številu vozil, ki so prečkala merilno mesto št. 606. Na podlagi izračunanih 

koncentracij, za obdobje med leti 2005 in 2015, lahko v tabeli 9 razberemo, da so se 

predvsem vrednosti dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida izjemno znižale, medtem 

ko trend upadanja ostalih onesnaževal ni bil tako izrazit. 

Zaradi boljše preglednosti je v grafikonih v nadaljevanju podanih nekaj grafičnih prikazov 

zniževanja onesnaževanja za posamezno vrsto onesnaževal.  

Na grafikonu 3 vidimo, da se je onesnaženje z ogljikovim monoksidom v desetih letih 

skoraj prepolovilo, medtem ko grafikon 4 nazorno prikazuje močan trend upadanja 
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koncentracij dušikovih oksidov (NO, NOX, NO2). Vrednosti dušikovih oksidov so upadle 

zaradi upada števila težkih vozil.  

 

Grafikon 3: Trend padanja vrednosti koncentracije ogljikovega monoksida (CO) 

Vir: Prirejeno po tabeli 8 (NLZOH, izračunano s programom RLuS) 

 

 

Grafikon 4: Trend padanja vrednosti koncentracij dušikovih oksidov 

Vir: Prirejeno po tabeli 8 (NLZOH, izračunano s programom RLuS) 

 

Tudi koncentracije benzena, žveplovega dioksida (SO2) in trdnih so upadle v 

obravnavanem obdobju. Vrednost SO2 upada zaradi izboljšanih goriv. Ta so namreč vedno 

bolj kakovostna in okolju prijaznejša. Prav tako so tudi dušikove spojine odvisne od 
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kakovosti goriva, nastajajo namreč pri nepopolnem izgorevanju goriv, ker pa so goriva 

kakovostnejša in manj škodljiva, so se vrednosti le-teh zmanjšale.  

 

Grafikon 5: Trend padanja vrednosti koncentracij za žveplov dioksid in benzen 

Vir: Prirejeno po tabeli 8 (NLZOH, izračunano s programom RLuS) 

 

 

Grafikon 6: Trend padanja vrednosti koncentracij za PM delce 

Vir: Prirejeno po tabeli 8 (NLZOH, izračunano s programom RLuS) 

 

Iz predstavljenega lahko ugotovimo, da se je leta 2013 trend zniževanja števila vozil in 

koncentracij onesnaževal skoraj zaustavil (največji padec je bil zaznan v letih 2008 in 

2010, takoj po otvoritvi bližnjega avtocestnega odseka), se pa od takrat naprej kaže rahla in 
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stalna rast povečevanja števila osebnih vozil na merilnem mestu 606. Ocenjujemo, da je 

število vozil višje, ker se lokalni promet ne usmerja na avtocesto, ampak svojo pot načrtuje 

po lokalni cesti.  

Kot lahko razberemo iz izračuna prikazanega v tabeli 2 na sliki 14 je bilo onesnaževanje 

zraka iz prometa v letu 2015 v mejah normale, saj dosežene koncentracije onesnaževal niso 

presegale dovoljenega števila prekoračitev mejnih vrednosti (tabela 2) po Uredbi o 

kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/2015).  

Podatki o koncentraciji posameznega onesnaževala zraka za leto 2015 so podani na sliki 14 

v tretji tabeli, podatki za leto 2005 pa v spodnji tabeli 10. 

 

Tabela 10: Izračun koncentracije onesnaževal za leto 2005 

Komponente 
Skupna 

obremenitev 

Mejne 

vrednosti 

Odstopanja 

[%] 

CO 283 - - 

NO 40,4 - - 

NO2 30,6 40 76 

NOX 92,6 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 1,44 5 29 

PM10 27,99 40 70 

PM2,5 19,69 25 79 

BaP  0,00004 0,001 4 

O3  - - - 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Primerjava kakovosti zraka na merilnem mestu za leti 2005 in 2015 kaže na bistveno 

izboljšanje kakovosti zraka. Tako lahko ugotovimo, da se je v opazovanem časovnem 

obdobju znižal izpust NO2, in sicer je bila v letu 2005 mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 

presežena trikrat, medtem ko je bila v letu 2015 presežena le enkrat. Dovoljeno število 

prekoračitev je po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/2011) 18. 

Za delce PM10 je bila leta 2005 mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 presežena 39 krat, 

medtem ko je bila v letu 2015 presežena le 20 krat. Mejno 24-urno koncentracijo za delce 

PM10 pa je dovoljeno preseči 35 krat.  
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Najvišja koncentracija za CO v osmih urah je bila za leto 2005 izračunana 1465 µg/m3 

(mejna vrednost pa je določena za 10.000 µg/m3), kar je 15% mejne vrednosti, medtem ko 

je bila osem urna koncentracija za leto 2015 izračunana 986 µg/m3, kar je 10% mejne 

vrednosti glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/2011) 

 

 

Tabela 11: Mejne in izračunane koncentracije ter število prekoračitev  

ONESNAŽEVALO 

MEJNE KONCENTRACIJE V µg/m3 IN ŠTEVILO 

PREKORAČITEV PO UREDBI * 

 

MEJNE KONCENTRACIJE PO IZRAČUNU ** V 

µg/m3 IN ŠTEVILO PREKORAČITEV PO 

IZRAČUNU *** 

URNA DNEVNA LETNA 

UREDBA Mejna ŠT Mejna ŠT Mejna 

ogljikov monoksid*  - 10000 - - 

leto 2005   1465**  283**** 

leto 2015   986**  190**** 

dušikov dioksid* 200 18 - - 40 

leto 2005  3***   40,4**** 

leto 2015  1***   16,7**** 

delci PM10** - - 50 35 40 

leto 2005    39*** 27,99**** 

leto 2015    20*** 25,1**** 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

**, *** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

**** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS (tabela 9) 

 

 

Pri izdelavi diplomskega dela smo izhajali iz naslednjih trditev: 

 število vozil na opazovani lokaciji vpliva na stopnjo in vrsto onesnaženja zraka, 

 struktura vozil (razmerje osebnih in tovornih vozil) vpliva na kakovost zraka, 

 vremenske razmere – veter na opazovani lokaciji, vplivajo na zadrževanje in obstoj 

polutatov.) 
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Število vozil na obravnavani lokaciji vpliva na stopnjo in vrsto onesnaženja zraka. 

Upoštevajoč podatke o prometu (tabela 5) lahko ocenimo, da se je med letoma 2005 in 

2015 močno zmanjšal obseg prometa na merilnem mestu št. 606. Tako je znašal PLDP v 

letu 2005 kar 17.328 vozil, leta 2015 pa 5725 vozil.  

Iz strukture vozil po letih je opazno, da se je znižal tudi odstotek težkih vozil. Zaradi 

manjše količine vozil, se je izboljšala kakovost zraka. Upad koncentracij onesnaževal se 

pojavi predvsem zaradi preusmeritve tranzitnega prometa na avtocesto po letu 2009. 

Podatki o drastičnem upadu onesnaževal se nahajajo v tabeli 9, kjer vidimo, da je največji 

padec onesnaženja v letih 2008 in 2010. Vzrok za to je bilo odprtje avtocestnega odseka 

Hoče – Slivnica – Draženci in preusmeritev prometa nanj. Največji padec opazimo pri 

dušikovih oksidih (NOx) in sicer je koncentracija le-tega upadla iz 83,2 µg/m3 na 31,0 

µg/m3 v enem letu. Prav tako je upadla vrednost PM10. Prav ti dve onesnaževali sta 

posledično vezani na vozila z dizelskim pogonom, še posebej pa na tovorna vozila. Zato je 

tudi padec teh koncentracij večji od padca števila vozil.  

V tabelah, ki so zbrane v prilogi, zaznamo, da je med leti 2005 in 2015 bilo preseganje 

dovoljenih koncentracij različno, saj se je zaradi preusmeritve prometa na avtocesto 

zmanjšalo število preseganj. Za dušikov dioksid NO2 je dovoljena urna koncentracija 200 

µg/m3 in jo je dovoljeno preseči 18 krat. V letu 2005 je bila njegova koncentracija najvišja 

in presežena 3 krat, medtem ko je bila v letu 2015 presežena samo 1 krat.  

Za delce PM10 je mejno 24-urno koncentracijo 50 µg/m3 dovoljeno preseči 35 krat - v letu 

2005 je bila ta presežena 39 krat, v letu 2015 pa bistveno manj, le 20 krat.  

Za ogljikov monoksid CO je dovoljena najvišja dnevna osemurna srednja vrednost 10.000 

µg/m3. V letu 2005 je bila koncentracija 1465 µg/m3, leta 2015 pa skoraj za pol manj 986 

µg/m3. 

Glede na navedeno, menimo, da smo 1. in 2. trditev potrdili. 

Pri izračunavanju  koncentracij program RLuS upošteva povprečno letno hitrost vetra. 

Povprečna hitrost vetra je v opazovanem obdobju nihala med 1,8 m/s (2005) in 1,3 m/s 

(2013).  Zato z enim izračunom naše 3. trditve ne moremo potrditi.  

 



Modeliranje onesnaženosti zraka iz prometa na izbrani lokaciji na regionalni cesti … ,   Katja Bedrač      Stran 41 

 

8 SKLEP  

Namen diplomskega dela je bil analizirati vpliv prometa na onesnaženost zraka na vzorčni 

lokaciji Hajdoše 43. V diplomskem delu smo predstavili izračunane koncentracije 

onesnaževal in mejne vrednosti le teh ter jih primerjali med seboj po letih. Ugotovili smo, 

da so vrednosti koncentracij onesnaževal z leti upadale, pri čemer je bil največji padec 

koncentracij med letoma 2008 in 2009 zaradi odprtja avtocestnega odseka Hoče – Slivnica 

– Draženci, ko je precej upadlo število vozil, ki vozijo po tej cesti.  

Med letoma 2005 in 2015 pa se je PLDP na isti cesti zmanjšal za 11486 (tabela 6). Zaznali 

smo, da se je v letih 2010, 2011 in 2012 trend zniževanja števila vozil in koncentracij 

onesnaževal skoraj zaustavil, se pa od leta 2013 kaže rahla in stalna rast povečevanja 

števila osebnih vozil na merilnem mestu 606. Ocenjujemo, da je število vozil višje, ker se 

lokalni promet ne usmerja na avtocesto, ampak svojo pot načrtuje po lokalni cesti, delno pa 

je verjetno tudi povezan z nekoliko višjo stopnjo zaposlenosti lokalnega prebivalstva. 

Preučili smo zakonsko podlago o onesnaževanju zraka iz prometa. Pri tem so nas zanimale 

mejne, ciljne in alarmne vrednosti onesnaževal, ki jih podaja Uredba o kakovosti 

zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/2015). Ugotovili smo, da je bilo stanje zraka do leta 2009 

precej slabo, saj je bila večina vrednosti na zgornji meji dovoljenega ali čez. Po letu 2009 

se je stanje koncentracij onesnaževal izboljšalo in je povsem v mejah dovoljenega. 

Za modelni izračun koncentracij onesnaževal na merilnem mestu 606 smo s pomočjo 

Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano uporabili program RLuS.  

Z njim smo s pomočjo vstavljenih vhodnih podatkov za vsako leto od leta 2005 do leta 

2015 posebej izračunali vpliv prometa na onesnaženje zraka. Za izračun smo potrebovali 

naslednje podatke: količino vozil, najvišjo dovoljeno hitrost, število voznih pasov, naklon 

ceste, oddaljenost objekta od ceste in povprečno letno hitrost vetra. Na podlagi vstavljenih 

podatkov smo dobili rezultate, ki smo jih tabelarično in s pomočjo grafov predstavili v 

diplomskem delu. Program deluje na principu matematičnega modela, ki za vsako 

onesnaževalo posebej izračunava srednje letne in druge koncentracije.  Za potrebe izračuna 

smo potrebovali tudi podatke o roži vetrov. Uporabili smo najbližjo, za katero na ARSU 

obstajajo podatki in se nahaja kakšen kilometer stran na Ptuju.  
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Za izračun koncentracij onesnaževal so bistvenega pomena podatki o povprečnem letnem 

dnevnem prometu. Te podatke smo dobili na spletni strani Direkcije Republike Slovenije 

za infrastrukturo, kjer so podatki o prometu urejeni po letih.  

S pomočjo pridobljenih rezultatov smo potrdili naše domneve in dokazali, da količina vozil 

vpliva na onesnaženost zraka. Razlika je očitna, saj je v letih med 2005 in 2015, upadala 

tako količina vozil, kot koncentracija onesnaževal. To posledično predstavlja čistejši in 

kvalitetnejši zrak ob cesti. Da bi se stanje še izboljšalo, bi morali skozi vas popolnoma 

prepovedati promet težkih vozil, ki so velik povzročitelj onesnaževanja zraka.  

Trditve, ki smo si jih v začetku naloge zastavili, so bile pravilno predvidene. Srednja letna 

povprečja koncentracije onesnaževal so se zmanjševala sorazmerno s količino vozil. 

Opazno se je znižal odstotek težkih vozil, ki je bistveno zmanjšal onesnaževanje zraka. 

Najbolj pogosta onesnaževala, ki se pojavijo v prometu - dušikovi oksidi, so se zmanjšali 

za polovico. Prav tako so se zelo zmanjšale vrednosti benzena in ogljikovega monoksida. 

Glede na vremenske razmere, ki so vezane ne veter, se za določeno obdobje slika ni veliko 

spremenila. V letu 2005 je bil veter v povprečju najmočnejši, in sicer 1,8 m/s, do leta 2015 

pa je povprečna letna hitrost vetra upadla na 1,4 m/s. Posledično se na tem območju lahko 

zadržuje večja koncentracija onesnaževal, kot prejšnja leta.  

Z izračuni, ki smo jih dobili s pomočjo programa RLuS, smo bili zadovoljni. Program nam 

je namreč podal skoraj vse potrebne izračune, da smo lahko potrdili naša predvidevanja. 

Vprašanje se pojavi glede vpliva hitrosti vetra na onesnaženje zraka.  
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PRILOGA  

Zaradi enotne obdelave podatkov smo uporabili Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. 

L. RS, št. 9/2011, 8/2015), tudi za vrednosti izračunane pred datumom izdaje te uredbe.  

Tabela 12: Koncentracije onesnaževal za leto 2015[µg/m3] . 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti * 

Odstopanja 

[%] 

CO 190 10000 - 

NO 5,5 - - 

NO2 16,7 40 42 

NOX 25,1 - - 

SO2 2,7 20 13 

Benzen 0,91 5 18 

PM10 21,88 40 55 

PM2,5 14,56 25 58 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18 - krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 20 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 986µg/m3 kar je 10% mejne vrednosti 10000 µg/m3 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 
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Tabela 13: Koncentracije onesnaževal za leto 2014[µg/m3] . 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti * 

Odstopanja 

[%] 

CO 193 10000 - 

NO 5,9 - - 

NO2 17,3 40 43 

NOX 26,4 - - 

SO2 2,7 20 13 

Benzen 0,92 5 18 

PM10 22,20 40 56 

PM2,5 14,76 25 59 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 21 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 998µg/m3 kar je 10% mejne vrednosti 10000 µg/m3) 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Tabela 14: Koncentracije onesnaževal za leto 2013[µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti * 

Odstopanja 

[%] 

CO 197 10000 - 

NO 6,1 - - 

NO2 17,9 40 44 

NOX 27,1 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 0,97 5 19 

PM10 23,1 40 58 

PM2,5 14,9 25 59 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 22 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 1109µg/m3 kar je 11% mejne vrednosti 10000 µg/m3) 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 
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Tabela 15: Koncentracije onesnaževal za leto 2012[µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 211 10000 - 

NO 8,3 - - 

NO2 15,7 40 39 

NOX 28,5 - - 

SO2 3,0 20 15 

Benzen 0,87 5 17 

PM10 23,3 40 58 

PM2,5 15,86 25 63 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 23 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 1071µg/m3 kar je 11% mejne vrednosti 10000 µg/m3 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Tabela 16: Koncentracije onesnaževal za leto 2011 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 207 10000 - 

NO 6,4 - - 

NO2 14,0 40 35 

NOX 23,8 - - 

SO2 3,0 20 15 

Benzen 0,84 5 17 

PM10 22,84 40 57 

PM2,5 15,53 25 62 

*  -  po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 24 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 1096 µg/m3 kar je 11% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 
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Tabela 17: Koncentracije onesnaževal za leto2010 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 214 10000 - 

NO 9,5 - - 

NO2 16,4 40 41 

NOX 31,0 - - 

SO2 3,0 20 15 

Benzen 0,89 5 18 

PM10 23,52 40 59 

PM2,5 16,01 25 64 

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

**NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena enkrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 24 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja  8 urna koncentracija je bila 1109 µg/m3 kar je 11% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Tabela 18:Koncentracije onesnaževal za leto2009 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 225 10000 - 

NO 19,4 - - 

NO2 22,1 40 55 

NOX 51,9 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 0,96 5 19 

PM10 24,88 40 62 

PM2,5 17,07 25 68 

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena dvakrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 28 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja  8 urna koncentracija je bila 1163 µg/m3 kar je 12% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 
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Tabela 19: Koncentracije onesnaževal za leto2008 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 247 10000 - 

NO 34,5 - - 

NO2 29,4 40 73 

NOX 82,3 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 1,11 5 15 

PM10 26,44 40 66 

PM2,5 18,38 25 74 

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena  trikrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 33 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8-urna koncentracija je bila 1281 µg/m3 kar je 14% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Tabela 20: Koncentracije onesnaževal za leto2007 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 262 10000 - 

NO 38,7 - - 

NO2 30,8 40 77 

NOX 90,1 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 1,25 5 25 

PM10 27,23 40 68 

PM2,5 19,06 25 76 

    

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena trikrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 36 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8-urna koncentracija je bila 1399 µg/m3 kar je 14% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 
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Tabela 21: Koncentracije onesnaževal za leto 2006 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 270 10000 - 

NO 38,9 - - 

NO2 30,4 40 76 

NOX 90,1 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 1,33 5 27 

PM10 27,60 40 69 

PM2,5 19,37 25 77 

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

   **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena trikrat, (dovoljeno 18- krat) 

   **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 37 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

   **CO: najvišja 8-urna koncentracija je bila 1399 µg/m3 kar je 14% mejne vrednosti 10000 µg/m3  

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 

Tabela 22: Koncentracije onesnaževal za leto2005 [µg/m3] 

Komponente 
Skupna 

obremenitev** 

Mejne 

vrednosti* 

Odstopanja 

[%] 

CO 283 10000 - 

NO 40,4 - - 

NO2 30,6 40 76 

NOX 92,6 - - 

SO2 3,1 20 15 

Benzen 1,44 5 29 

PM10 27,99 40 70 

PM2,5 19,69 25 79 

BaP  0,00004 0,001 4 

O3  - - - 

* - po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 9/2011) 

** - po modelnem izračunu koncentracije s programom RLuS 

  **NO2:  mejna urna koncentracija 200 µg/m3
 je bila presežena trikrat, (dovoljeno 18- krat) 

  **PM10: mejna 24-urna koncentracija 50 µg/m3 je bila presežena 39 – krat (dovoljeno 35 - krat) 

  **CO: najvišja 8 urna koncentracija je bila 1465 µg/m3, kar je 15 % mejne vrednosti 10000 µg/m3 

Vir: NLZOH, izračunano s programom RLuS 

 


